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l 
 مقدمة

 المؤلف
ىو اإلماـ المؤيد باهلل أبو الحسين، أحمد، بن الحسين، بن ىاروف، بن الحسين، بن محمد، 

سن، بن زيد، بن الحسن، بن علي، بن أبي طالب بن ىاروف، بن محمد، بن القاسم، بن الح
 عليهم السبلـ.

 أبوه
ىو الحسين، بن ىاروف، بن الحسين، بن محمد، بن ىاروف، بن محمد، بن القاسم، بن 

 الحسن، بن زيد، بن الحسن، بن علي، بن أبي طالب عليهم السبلـ.
 أمو

 أـ الحسن، بنت علي، بن عبد اهلل الحسيني العقيقي.
 مولده
بآمل طبرستاف في الكبلذجة )محافظة مازندراف حاليا ( تقع في شماؿ إيراف على بحر ولد 

 ىػ(.333الخزر. ولد سنة )
 نشأتو

نشأ في أحضاف أسرة علوية كريمة، تترشف رحيق العلم العلوي، وتتنسم عبق الخلق النبوي، ) 
حتى برع فيو (  نشأ على السداد، وأحواؿ اآلباء الكراـ واألجداد، وتأدب في عنفواف صباه

(1.) 
__________ 
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أخذ في طلب العلم والتوفر على المعرفة منذ نعومة أظفاره، مع أخيو الناطق بالحق أبي طالب 
 يحيى بن الحسين.



 شيوخو
 ػ أبو العباس أحمد، بن إبراىيم، بن الحسن الحسني )خالو(.1
 يل، بن إدريس.ػ أبو الحسين، علي، بن إسماع2
 ىػ(.377ػ أبو عبد اهلل البصري شيخ المعتزلة المتوفى سنة )3
ػ قاضي القضاة عبد الجبار، بن أحمد، بن عبد ا لجبار، شيخ المعتزلة المتوفى سنة 4
 ىػ(.415)

 ػ قاضي القضاة أبو أحمد، بن أبي عبلف.5
 ػ أبو بكر المقري أحد علماء الحنفية.6
 النقاش. ػ الحافظ محمد، بن عثماف7
 ػ أبو رشيد، سعيد، بن محمد النيسابوري.8

 تبلمذتو
ػ اإلماـ الموفق باهلل أبو عبد اهلل الحسين، بن إسماعيل الحسني، والد اإلماـ المرشد باهلل، 1

وصاحب كتاب )) اإلحاطة (( في علم الكبلـ، وكتاب )) اإلعتبار وسلوة العارفين في الزىد 
.)) 
، بن أبي ىاشم، المعروؼ بالشريف )) مانكديم (( وىو الذي قاـ ػ اإلماـ أبو الحسين أحمد2

 ىػ(.417باإلمامة بعده بػ)) لنجا (( سنة )
ػ الشريف أبو جعفر الزيدي، الزاىد العابد، الذي استدعاه المؤيد باهلل عليو السبلـ ليستخلفو 3

 أكثر من مرة فأبى.
، راوي المذىب عن المؤيد باهلل، ػ الفقيو أبو القاسم، بن تاؿ الهوسمي الزيدي المتكلم4

 ىػ(.420وجامع )) اإلفادة، والزيادات (( المتوفي سنة )
ػ علي بن ببلؿ اآلملي الزيدي، مولى السيد المؤيد باهلل وأخيو أبي طالب، وصاحب كتاب )) 5

 الوافي (( وتتمة )) مصابيح أبي العباس الحسني ((.
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 بو ستة عشر عاما.ػ القاضي يوسف الخطيب الجيبلني صح6
 ػ القاضي أبو الفضل زيد، بن علي الزيدي.7
 ػ أبو منصور، بن شيبة الفرزاذي.8
 ػ الشريف أبو القاسم، بن زيد، بن صالح الزيدي.9



 ػ الشريف محمد، بن زيد الجعفري.10
 ػ القاضي أبو بكر الموحدي.11
 ػ أبو الحسين اآلبسكوني.12
 ػ أبو علي، بن الناصر األطروش.13
 ػ أبو الفوارس توراف شاه، بن خسرو شاه.14
 ػ أبو عبد اهلل، بن الحسين، بن محمد سياه سريجاف.15
 ػ أبو القاسم يوسف، بن كج الدينوري، وكاف إماـ أصحاب الشافعي.16

 مؤلفاتو
قاؿ الموفق باهلل: ولو عليو السبلـ التصانيف المعجبة، فمنها في األصوؿ: )) كتاب النبوات (( 

ى غزارة علمو في األصوؿ، ثم في األدب، فإنو بّين المعارضات التي عورض بها وىو يدؿ عل
القرآف الكريم، وكشف عن إدحاضها وأباف عوارىا بكل وجو، وسلك في ذلك من طريقة علم 

 األدب ما يدؿ على علو منزلتو وارتفاع درجتو.
لسبلـ )) كتاب التجريد ولو في األصوؿ: )) التبصرة (( كتاب لطيف، ولو في فقو الهادي عليو ا

(( وشرحو أربعة مجلدة استوفى فيها األدلة من األثر والنظر، وأحسن فيها كل اإلحساف. ولو )) 
البلغة (( أيضا في فقو الهادي عليو السبلـ، ولو في فقو نفسو )) اإلفادة (( مجلد، و)) 

 الزيادات (( مجلد، علق ذلك أصحابو عنو. وفيو كل
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، وفتوى غريبة. ولهذين الكتابين شروح وتعاليق عدة، ومهما طلبت الغرائب فإنها مسألة عجيبة
 (.1توجد في فقهو عليو السبلـ منصوصة )

 من مؤلفاتو:
 كتاب النبوات. طبع بغير تحقيق، وأنا أعمل على تحقيقو، أسأؿ اهلل العوف والتيسير .  -1
 القاسم الرسي عليهما السبلـ.كتاب التجريد. في فقو الهادي يحيى بن الحسين وجده   -2
 كتاب شرح التجريد، تحت التحقيق.  -3
 كتاب البلغة في الفقو.  -4
كتاب ))اإلفادة في الفقو((. ويسمى أيضاً ))التفريعات((، تَػَولَّى جمعها تلميذه أبو القاسم   -5

 بن تاؿ: ويتضمن آراءه الفقهية وعليو زيادات وشروح وتعاليق ِعدَّة.
ادات((. فتاوى ومسائل عليو زيادات، وشروح، وتعاليق عدة، منها شرح كتاب ))الزي  - 6



 القاضي أبي مضر.
 كتاب ))نقض اإلمامة على ابن قبة اإلمامي((. صنفو في شبابو.  - 7
 كتاب ))إعجاز القرآف في علم الكبلـ((. ذكره الجنداري في رجاؿ األزىار.  - 8
ػ عليو تعليق إلسماعيل الرازي، وشرح  كتاب ))التبصرة(( ػ وىو ىذا الذي بين يديك  - 9

 لئلماـ الهادي الحسن بن يحيى القاسمي.
 تعليق على شرح السيد مانكديم. ذكره الجنداري في رجاؿ األزىار. - 10
 الهوسميات. ذكره الجنداري في رجاؿ األزىار. - 11
 كتاب الحاصر لفقو الناصر. ذكره ُحَمْيد في الحدائق الوردية في ترجمة  - 12

__________ 
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 الناصر األطروش.
 سياسة المريدين. - 13
رسالة جواب قابوس في الطعن على الصحابة. ذكره الحاكم الجشمي في جبلء  - 14

 األبصار.
 كتاب الدعوة.  - 15
و . وقاؿ: إن1127ص 3/ؽ9ديواف شعر. ذكره آغا بزرؾ الطهراني في الذريعة ػ ج - 16

 ديواف ضخم.
 كتاب األمالي الصغرى. طبع.  - 17

 علمو
خاض اإلماـ المؤيد باهلل في كل بحر من بحار العلم والمعرفة، والتقط أنفس ما فيها، فكاف 

رأسا في علم الكبلـ، والحديث، والفقو وأصولو. أخذ علم الكبلـ وفق منهج المدرسة 
 البغدادية.

يقة والده، بَػْيد أنو كاف متحرر الفكر، ال يتقبل أي كاف في األصل إماميا يرى رأيهم على طر 
فكرة ويعتنقها إال بعد فحص وتدقيق، وعندما رأى بعض األصوؿ اإلمامية ال تقـو على بينة من 
صريح العقل، أو صحيح النقل، ورأى التناقض والتعارض البيٍّن في مروياتهم عن األئمة، أشاح 

شاطئ أماف يرسو عليو، فألقى بعصاه واستقر بو بوجهو عنها، وأخذ في البحث والنظر عن 



النوى في رياض الزيدية، وأحدث ذلك االنتقاؿ ىزة في صفوؼ اإلمامية، مما حدا بالشيخ 
 الطوسي المعاصر لو إلى أف يؤلف كتابو الشهير )) تهذيب األحكاـ (( ردا عليو وتبيينا لو.

 مقاؿ الطوسي في مقدمة التهذيب: بسم اهلل الرحمن الرحي
الحمد هلل ولي الحمد ومستحقو، وصلواتو على خيرتو من خلقو محمد وآلو وسلم تسليماً، 
ذاكرني بعض األصدقاء أيده اهلل ممن أوجب حقو علينا بأحاديث أصحابنا أيدىم اهلل ورحم 

السلف منهم وما وقع فيها من االختبلؼ والتباين والمنافاة والتضاد حتى ال يكاُد يتفق خبر إال 
ئو ما يضاده، وال يسلم حديث إال وفي مقابلتو ما ينافيو، حتى جعل مخالفونا ذلك من وبإزا

 أعظم الطعوف على مذىبنا، وتطرقوا
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بذلك إلى إبطاؿ معتقدنا، وذكروا أنو لم يزؿ شيوخكم السلف والخلف يطعنوف على مخالفيهم 
اؽ كلمتهم في الفروع، ويذكروف أف باالختبلؼ الذي يدينوف اهلل تعالى بو، ويشنعوف عليهم بافتر 

ىذا مما ال يجوز أف يتعبد بو الحكيم، وال أف يُبيح العمل بو العليم، وقد وجدناكم أشد اختبلفا 
من مخالفيكم، وأكثر تبايناً من مباينيكم، ووجود ىذا االختبلؼ منكم، مع اعتقادكم بطبلف 

لهم قوة في العلم، وال بصيرة ذلك دليل على فساد األصل، حتى دخل على جماعة ممن ليس 
بوجوه النظر ومعاني األلفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبو عليو الوجو في 

ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيو، سمعت شيخنا أبا عبد اهلل أيده اهلل يذكر أف أبا الحسين 
التبس عليو األمر في اختبلؼ  الهاروني العلوي كاف يعتقد الحق ويدين باإلمامة، فرجع عنها لما

 (.1األحاديث وترؾ المذىب وداف بغيره )
كاف اإلماـ المؤيد باهلل ذا عارضة قوية، وقريحة صافية، وبديهة حاضرة، ولساف حاد، محاورا 

من الطراز األوؿ، يناظر ويحاور علماء المسلمين واليهود، فبل يسعهم إال التسليم لو، واإلذعاف 
 لحجتو.

حميد: كاف وحيد عصره، وفريد دىره، والحافظ لعلـو العترة عليهم السبلـ،  قاؿ الشهيد
 (.2والناصر لفقو الذرية الكراـ )

وقاؿ أيضا: كاف عليو السبلـ ) بحرا يقذؼ بالدرر، وجونا يهطل بالدرر، لم يبق فن إال وقد بلغ 
 (.3فيو الغاية، وأدرؾ النهاية ( )

: كاف عارفاً باللغة والنحو، متمكناً من التصرؼ في وقاؿ مصنف سيرتو اإلماـ الموفق باهلل
منثورىا ومنظومها، وكاف يعرؼ العروض والقوافي ونقد الشعر، وكاف فقيهاً بارعاً متقدماً فيو 



مناظرًا. وكاف متقدماً في علم الكبلـ وأصوؿ الفقو، حتى ال يعلم أنو في أي العلـو الثبلثة كاف 
 في العلـو الثبلثةأقدـ وأرجح. ولم يبلغ النهاية 

__________ 
 .1/3( تهذيب األحكاـ 1)
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غيره، وإنما تقدـ في علم أو علمين. وكاف قد قرأ على الشيخ المرشد أبي عبد اهلل البصري، 
عن قاضي القاضاة  ولقي علماء جميع عصره واقتبس منهم. وعلق زيادات الشرح بأصفهاف

بقراءة غيره. وحكي عن الشيخ أبي رشيد أنو قاؿ: لم أَر السيد أبا الحسين منقطعا قط مع 
طوؿ مشاىدتي لو في مجلس الصاحب، وكاف ال يُغلب إف لم يَغلب، وكانا يستوياف إف لم 

 يظهر لو الرجحاف.
رين: ليذكر كل وذكر بعض من صنف في أخباره، أف الصاحب الكافي قاؿ ذات ليلة للحاض

واحد منكم أمنيتو، فذكروا، فقاؿ: أما أنا فأتمنى أف يكوف السيد أبو الحسين حاضراً وأنا أسألو 
عن المشكبلت وىو يبينها لي بألفاظو الفصيحة وعباراتو المليحة. وكاف قد فارقو إلى أرض 

 الديلم.
، فاتفق أنو حضر مجلس وُيحكى أف يهودياً متقدماً في المناظرة والمجادلة قدـ على الصاحب

الصاحب، فكلم اليهودي في النبوات حتى أعجزه وأفحمو، فلما قاـ من المجلس ليخرج قاؿ 
 لو الصاحب: أيها السيد أشهد أنك أوتيت الحكمة وفصل الخطاب.

وحكي عنو قدس اهلل روحو أنو قاؿ: عزمت على أف أسافر إلى األىواز للقاء قاضي القضاة أبي 
ف وسماع مختصر الكرخي عنو، فأنهيت إلى الصاحب ما وقع في قلبي، أحمد بن أبي عبل

فكتب كتاباً بخط يده وأطنب في وصفي ورفع عن قدري حتى كنت أستحيي من إيصاؿ ذلك 
الكتاب، فأوصلت الكتاب إلى قاضي القضاة، فقاؿ: مرحباً بالشريف فإذا شاء افتتح 

اعدي عنو من الغد، وال أزارني أحدا من المختصر. ولم يزد على ذلك وال زارني بنفسو مع تق
أصحابو. فعلمُت أنو اعتقد في كتاب الصاحب أنو صدر عن عناية صادقة ال عن حقيقة. 

فقعدت عنو، حتى كاف يـو الجمعة حضرت الجامع بعد الظهر ومجلسو غاّص بكبار العلماء، 
ية، وكاف لقي أبا فقد كاف الرجل مقصوداً من اآلفاؽ، فسئل القاضي أبو أحمد مسألة كبلم



ىاشم فقلت لما توسط في الكبلـ: إف لي في ىذا الوادي مسلكاً، فقاؿ: تكلم، فأخذت في 
الكبلـ وحققت عليو المطالبات، ثم أوردت أسئلة عرَّقُت فيها جبينو، فامتدت األعين نحوي. 

 فقلت بعد أف ظهرت المسألة عليو: يقف على فضلي القاضي. وسئل
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بو عن مسألة في أصوؿ الفقو، فلما أنهى السائل ما عنده قلت: إف لي في ىذا شيخ إلى جن
الجّو متنفساً، فقاؿ القاضي: واألصوؿ أيضا ؟! فحققت تلك المسألة على ذلك الشيخ، فظهر 

ضعفو، فسامحتو. وسئل شيخ عن يساره عن مسألة في الفقو فقلت: لي في ىذا القطيع شاة، 
أوفيت الكبلـ في تلك المسألة أيضا حتى تعجب الفقهاء من تحقيقي فقالوا: والفقو أيضاً ؟! ف

وتدقيقي، فلما ظهرت المسألة كاف المجلس قد انتهى. فقاـ القاضي من صدره وجاء إلى جنبي 
فقاؿ: أيها السيد نحن ظننا أف الصدر حيث جلسنا فإذا الصدر حيث جلست، فجئناؾ نعتذر 

ذر للقاضي مع استخفافو بي مع شهادة الصاحب إليك من تقصيرنا في بابك. فقلت: ال ع
بخطو. فقاؿ: صدقت ال عذر لي، ثم عادني من الغد في داري مع جميع أصحابو وبالغ في 

التواضع، فحضرتو فقرأت عليو األخبار الموَدعة في المختصر فمسعتها بقراءتو، وأمّدني بأمواؿ 
عافياً مستمنحاً، فقد كاف حضرة من عنده، فرددتها ولم أقبل شيئا منها، وقلت: ما جئتك 

الصاحب أوفى حاالً وأسهل منااًل، ولم يكن ىناؾ تقصير في لفظ، وال تفريط في لحظ، ففارقتو 
 (.1فشيعني مع أصحابو مسافة بعيدة وتأسفوا على مفارقتي )

وقاؿ أيضا: وسمعت الشيخ أبا الفضل ابن شروين رحمو اهلل يقوؿ: دع أئمة زماننا، إنما الشك 
األئمة المتقدمين من أىل البيت وغيرىم، ىل كانوا مثل ىذا السيد في التحقيق في العلـو   في

 كلها أـ ال ؟!
قاؿ: وسمعت القاضي أبا الحسين الرفّاء يقوؿ: ليس اليـو في الدنيا أشد تحقيقاً في الفقو من 

 السيد أبي الحسين الهاروني.
ظة واحدة في مجلس الصاحب، فكلمو وحكي أف المؤيد باهلل سئل عن الطبلؽ الثبلث بلف

القاضي أبو القاسم بن كج، وكاف إماـ أصحاب الشافعي، وآؿ الكبلـ إلى جميع من حضر من 
الفقهاء، فانقطعوا في يده، فقاؿ الصاحب: يقاؿ: ال علم لطائفة فيهم ىذا األسد، يعني المؤيد 

 باهلل.
__________ 
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وحكي أنو ورد عليو من كبلر مسائل صعبة على أصوؿ الهادي، فأجاب عنها، وىذه المسائل 
موجودة، فقاؿ الصاحب: لست أتعجب من ىذا الشريف كيف أتى بهذا السحر، وإنما أتعجب 

 (.1من رجل بكبلر كيف اىتدى إلى مثل ىذه األسئلة )
لين من ناحية العراؽ، وىو الفقيو وقاؿ الشهيد حميد: ولقد حكى لي بعض أصحابنا الواص

الفاضل الحسن بن علي بن الحسن الديلمي اللنجائي رضي اهلل عنو، أنو بات ليلة من الليالي 
ومعو رجل من الصالحين، فبات ذلك الرجل يعبد اهلل عز وجل والسيد المؤيد باهلل بالقرب منو، 

يها السيد أتصلي بغير وضوء ؟! فلما طلع الفجر قاـ المؤيد للصبلة، فقاؿ لو ذلك الرجل: أ
فقاؿ: لم أنم في ىذه الليلة شيئا، وقد استنبطت سبعين مسألة. ولقد كاف علماء عصره يعجبوف 
من تحقيقو وشدة تدقيقو. وال عجب من أمر اهلل يؤتي فضلو من يشاء، ولذرية الرسوؿ صلى اهلل 

 عليو وآلو المّزية على من عداىم، والفضل على من سواىم.
سمعت شيخنا الفاضل العالم محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي الصنعاني  ولقد

رضي اهلل عنو يحكي أف السيد المؤيد باهلل قدس اهلل روحو، لما توفي وأقبل الناس إلى أخيو 
السيد أبي طالب عليو السبلـ يسألونو، فقاؿ لو قائل: أين كاف ىذا العلم في حياة السيد أبي 

فقاؿ: أوكاف يحسن بي أف أتكلم والسيد أبو الحسين في الحياة ؟! مع أف علم  الحسين ؟!
 السيد أبي طالب غزير، وفهمو جم كثير، على ما نحكي ذلك.

وروينا أنو قيل ألخيو السيد أبي طالب عليو السبلـ: أتقوؿ بإمامة أخيك؟ فقاؿ: إف قلنا بإمامة 
! فانظر كيف شبهو عليو السبلـ بأعلى األئمة زيد بن علي، فما المانع من القوؿ بإمامة أخي؟

قدرًا، وأغزرىم علماً، ألنا قد بّينا أنو أقاـ خمسة أشهر يفسر سورة الحمد والبقرة، وذكرنا غير 
 (.2ذلك مما يكثر )

__________ 
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في بعض الليالي يطالع مسألة مع الملحدة الدىرية، فاشتبو عليو جواب مسألة، وقاؿ أيضا: كاف 
فأمر باتخاذ مشعلة وقصد باب قاضي القضاة، بعد ِقْطع من الليل وىدوء الناس واألصوات، 



فُأخبر قاضي القضاة بحضوره، فاشتغل خاطره وىيأ مكاناً وجلس فيو حتى إذا دخل عليو 
تح لو جوابها واتضح لديو ما كاف منها، قاؿ لو قاضي القضاة: ىبل وجاراه في تلك المسألة وانف

أّخرت إلى الغد وتعنيت في ىذا الوقت ؟ فقاؿ المؤيد مغضباً من كبلمو متعجبا: ما ىذا بكبلـ 
مثلك !! أيجوز لي أف أبيت وقد أشكلت علي مسألة، ويمكننني أف أجتهد في حّلها ؟! فاعتذر 

ا ذكرت ىذا الكبلـ على الرسم الجاري من الناس، وطيَّب قلبو إليو قاضي القضاة وقاؿ: إنم
 (.1وعاد إلى منزلو )

وقاؿ الموفق باهلل: وُحكَي أنو وقع بينو وبين قاضي القضاة وحشة واستزادة بسبب مسألة 
اإلمامة، فتقاعد عن لقائو حدود شهر، حتى ركب إليو قاضي القضاة وقاؿ لو: قد بلغك حديث 

وأخيو الحسين وقوؿ الحسين: لوال أف اهلل فضلك في السن علي حتى  جدؾ الحسن بن علي
أردت أف يكوف السبق لك إلى كل مكرمة، لسبقتك إلى فضل االعتذار، فإذا قرأت كتابي ىذا 

فاسبق إلى ما كتب اهلل لك من حق السبق، والبس نعلك وقدٍّـ في العذر والصلح فضلك. 
اة أيضا فضل سهمو وعلمو، وعمل بمقتضى ما زاده اهلل فقاؿ المؤيد باهلل: قد أطاع قاضي القض

 من سهمو، واعتنقا وطالت الخلوة والسلوة بينهما.
وكاف الصاحب يقوؿ: الناس يتشرفوف بالعلم والشرؼ، والعلم تشرؼ بقاضي القضاة، والشرؼ 

 ازداد شرفاً بالشريف أبي الحسين.
لمؤيد باهلل، ويساره لقاضي القضاة، وكاف الصاحب يعظمو كل اإلعظاـ، وكانت يمينو للسيد ا

وكا ال يرفع فوؽ المؤيد أحدًا، إلى أف قدـ العلوي رسوالً من خراساف وكاف محتشماً عند 
السلطاف ملك الترؾ الخاقاف األكبر مبجبلً عنده، حتى أف الصاحب استقبلو، فلما دخل عليو 

 أجلسو عن يمينو، فلما دخل المؤيد باهلل رآه
__________ 
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على مكانو فتحير، فأشار غليو الصاحب أف يرتفع إلى السرير الذي استند إليو الصاحب، 
 (.1فصعد المؤيد باهلل إلى السرير وجلس في الدست الذي كاف عليو )

 شعره
 من شعره عليو السبلـ قولو:

 



 السَّبك ُيخلصو السَّبكُ  تُهذٍُّب أخبلَؽ الرجاِؿ حوادٌث ... كما أفَّ عينَ 
 وما أنا بالواني إذا الدىُر أمَّني ... ومن ذا ِمَن األياـ ويحَك ينفك  

 ببلنَي حيناً بعد حيٍن بلوتُو ... فلم أُلَف ِرعديداً يُنهنُهُو السَّهكُ 
ًً وما عقَّني الحنكُ   وحنَّكني َكْيما يقود أزمَّتي ... فطحطحُتُو حنكَا

 لٍّ حالٍة ... بأّني فتى المضماِر أصبَح َيحتك  ليعلَم ىذا الدىُر في ك
ـٌ أعزٌَّة ... مراتُبها أنَّى ُيحيَط بها الدَّرؾُ   نماني آباٌء كرا

 فما ُمدرٌؾ باهلل يبُلُغ شأوَىم ... وإف يُك سبَّاقاً فغايتُو التَّرؾُ 
 فبل َبرقُهم يا صاِح إف ِشمَت ُخلٌَّب ... وال رفُدىم ولٌس وال وعُدُىم إفكُ 

 هم َزَىِت األعراُب في كلٍّ مشهٍد ... سكوٌف ولخٌم ثم ِكندُة أوعك  ب
 

 وقاؿ عليو السبلـ يمدح الصاحب الكافي:
 

 سقى عهدىا صوٌب من الُمزِف ىاطٌل ... تحيَّى بو تلك الر بى والمنازؿُ 
 منازُؿ نجُم الوصل فيهنَّ طالٌع ... ُيضيُء ونجُم الهجِر فيهنَّ آفلُ 

 بيَن ربُوعها ... مسارُحُو مأنوسٌة والمناِىلُ  وُمرتبٌع للَّهوِ 
 رياٌض َحَكْت أبراَد صنعاَء رُقُمها ... غداَة حباىا الوشَي طلٌّ ووابلُ 

 وكل  سحاٍب شاَفَو األرض ُقربُو ... كأفَّ الِتماَع البرِؽ فيو مشاعلُ 
 سحبنا عطاَؼ اللهو في عرصاتها ... وعنَّ لنا فيها غزاٌؿ مغازؿُ 

__________ 
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ـُ إذ سمحْت لنا ... بما َسَمَحت والدىُر عنهنَّ غافلُ   وطابت بها األيا
 وكاف شبابي عاذالً لعواِذلي ... وليس لها في أْف تُعاتَب طائلُ 

 نَِعمنا بها لم نعرِؼ البؤَس واألَسى ... فبل الجهُل ُمنتاٌب وال الوصُل راحلُ 
 ُأغرى بالصبابِة ُكلمَّا ... وَشى بيننا الواشي ولجَّ العواذؿُ  كأنيَ 

 ليالَي عيُن الوصِل فيها قريرٌة ... كما َأفَّ دمع الهجِر َأخرُؽ ىاملُ 
 وإذ ِلَممي للغانياِت صوائٌد ... ولي َحوَؿ ربّاِت الحجاِؿ حبائلُ 



 أُجر  رِدائي صبوًة وصبابًة ... ُىما شيٌم أرضى بها وشمائلُ 
 ى أف بدا للشَّيِب بين مفارقي ... أساطيُر لم تنهض لهنَّ أناملُ إل

 فلؤلُنس عّني حيُث كنُت تنك ٌب ... وللهمٍّ حولي حيث سرُت قنابلُ 
 أتانا الربيُع الغض  في ثوِب عفٍَّة ... فجاَء بو أُنس من الغيٍّ حائلُ 

 وـِ خاملإذا حاوؿ الضَّبلُؿ إسعاَؼ أىلو ... فِمن دوف ما يبغي ِمَن الصَّ 
 كذا َمْن يسوُس الصاحُب القرـُ أمرُه ... تتم  لو الن عمى وَتزكو الفضائلُ 

 ولمَّا انتحى النَّيروُز خدمَة بابو ... تنسََّك حتى ليَس ينحوُه باطلُ 
 َغَدا سيفو الظمآُف في اهلِل ُمصلتاً ... على منكِب الجوزاء منو الحمائلُ 

 . إذا َعنَّ لم تشمخ بسحباَف وائلُ وفصُل خطاٍب لم تنلو األوائُل ..
 تبلَُّج عنو ُغرَُّة الدين والهدى ... وشخص الرَّدى من وقعو ُمتضائلُ 

 دعا دعوًة هلل جرََّد سيفها ... فللكفر منها حيُث شاء زالِزؿُ 
 ولمَّا شكت أرُض الجباؿ خطوبَها ... والَذت بو حين اعترتها الغوائلُ 

ًً مثَل نائلو ا  لذي ... يفيُض وَىْل تُغني الدموُع الهواملُ وَأذَرت ُدموعَا
 دعا نحوىا عزماً َكَبا البرُؽ دوَنو ... وكلَّ لديو السيُف والسيُف قاصلُ 

 فشقَّ ظبلـ الظ لم عن وجو أىلها ... ولم يبَق فيها عن َسَنا العدؿ عادؿ
 وأوضح فيها للنجاِة دالئبلً ... وقد ُغِمرت تلك الن هى والدالئلُ 

(1/16) 

 

ـَ الّروِح منو الَمناصل ـَ مقا  وِمْن قبُل ما حكَّمَت قي كل مارٍؽ ... أقا
 صوارـَ واصلن الط لى فأِلْفَنها ... وإفَّ قضايا الُمرَىفاِت فواصلُ 

 وشرَّدت من أبقت سيوُفك منهُم ... ومن دوِف ما القوُه َتطوي المراِحل
 وُؼ رواِحلُ وليس لهم إال السيوُؼ منازٌؿ ... وليس لهم إال الُحت

 أال َأي هذا الصاحُب الماجُد الذي ... أنامُلو الُعليا ُغيوٌث ىواِطلُ 
 أنامُل لو كانت ُتشيُر إلى الصَّفا ... تفجََّر للعافيَن منها َجداوؿ

ـٌ ... وأعطيَت حتى ليس في األرض آملُ   أَلغنيَت حتى ليس في األرض ُمعد
 َلٌم يوـَ القيامة ماثلُ وكم لك في أبناِء أحمَد من يٍد ... لها َمع

 إليَك عقيَد المجد سارت ركابُهم ... وليَس لهم إال ُعبلَؾ وسائل
 فأعطيتهم حتى لقد سئموا الل َهى ... وعاَد من الُعذَّاؿ من ىو سائل



ُؿ لوالَؾ شامل  وأسعدَتهم والنحُس لوالؾ ناجٌم ... وَأعززتَهم والذ 
 مديٍح غير مدحَك باطلُ  فكل  زماٍف لم تزيٍّنو عاطٌل ... وكل  

 
 ولما قاؿ أحمد بن محمد الهاشمي المعروؼ بابن ُسكَّرة:

 
 إف الخبلفَة ُمْذ كانْت وُمْذ بدأْت ... معقودٌة بفتًى من آؿ عباس

ـَ ذا خلفاً ... ما الحِت الشمُس وامتدَّْت على الناس  إذا انقضى ُعمُر ىذا قا
 ئَت روَّحَت كرَب الظنٍّ بالياسِ فقْل لمْن يرتجيها غيرُىْم سفهاً ... لو شِ 

 
 فأجابو السيد المؤيد باهلل قدس اهلل روحو في حاؿ حداثتو:

 
 ُقْل البن ُسكرٍة يا نَػْغَل عباس ... َأضحْت خبلفتُكم منكوَسَة الراسِ 

 أمَّا المطيُع فبل ُتخَشى بواِدرُُه ... يعيُش ما عاَش في ُذؿٍّ وإتعاسِ 
 (1... خصَّ ابَن داعي بتاِج الّعِز في الناِس) فالحمُد هلل رَبٍّي ال شريك لو

 
 فأحوج المؤيد باهلل إلى مفارقة جيبلف وامتد إلى الري وأنشد:

__________ 
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 فررُت من الُعداة إلى الُعداِة ... وكنُت عددتُهم زَُمَر الثٍّقاتِ 
 روَف محاِسني من َسيٍّئاتيلقد خابْت ظنوني عند قوـٍ ... ي

 (1يُِهيجوَف الُغواَة عليَّ ىيجاً ... وىم َشٌر لديَّ من الُغواِة )
 

 ورعو وزىده وحلمو
كاف عليو السبلـ في الورع والتقشف واالحتياط والتقزز إلى حد تقصر العبارة دونو، والفهم عن 

منيعاً، وحل في التصوؼ  اإلحاطة بو. وتصوَّؼ في عنفواف شبابو حتى بلغ في علومهم مبلغاً 
والزىد محبلً رفيعاً، وصنف سياسية المريدين. وكاف عليو السبلـ يحمل السمك من السوؽ إلى 



داره، وكانت الشيعة يتشبثوف بو ويتبركوف بحملو فبل يمكٍّن أحداً من حملو، ويقوؿ: إنما أحملو 
 روحو يجالس الفقراء وأىل قسراً للهوى وتركاً للتكبر، ال العواز َمن يحملو. وكاف قدس اهلل

المسكنة، ويكاثر أىل الستر والعفة ويميل إليهم، ويلبس الوسط من الثياب القصيرة إلى نصف 
الساقين قصيرة الكمين. وكاف يرقع بيده قميصو، ويشتمل بإزاٍر إلى أف يفرغ من إصبلحو. وكاف 

امة صغيرة متوسطة. يلبس قلنسوة من صوؼ أحمر مبطنة يحشوىا بقطن، ويتعمم فوقها بعم
وكاف يلبس جورباً يخيطو من الِخَرؽ ثم يلبس البطيط. وكاف ال يتقوَّت وال يُطعم عيالو إال من 
مالو. وكاف يرّد الهدايا والوصايا إلى بيت الماؿ، وكاف يكثر ذكر الصالحين، وإذا خبل بنفسو 

الفكر، يتأّوه في أثنائو، يتلو القرآف بصوت شجي حزين. وكاف غزير الدمع، كثير البكاء، دائم 
 وربما تبسَّم أوكشر عن أسنانو.

قاؿ القاضي يوسف: َصحبتو ست عشرة سنة فلم أره مستغرقاً في الضحك. وكاف ال يفطر في 
شهر رمضاف حتى يفرغ من العشاء اآلخرة. وكاف يداـو على الصبلة بين العشائين، ويُطعم في 

 بيت الماؿ شهر رمضاف كثيراً من المسلمين. وكاف يمسك
__________ 
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 بيده ويحفظو بنفسو وال يثق فيو بأحد، ويفّرؽ على الجند بيده، ويوّقع في الخطوط بيده.
وُيحكى أنو رضي اهلل عنو اشتهى يوماً من األياـ لحَم حوت، فبعث الوكيل إلى السماكين فلم 

، فعاد إليو وأخبره بامتناعهم من يجد فيها إال حوتاً لم  يقطع، وقالوا: ال نريد أف نقطعو اليـو
قطعو. فوّجو بو ثانياً وقاؿ: مرىم عني بقطعو، فأبوا بقطعو، فلما عاد إليو حمد اهلل على أف رعيتو 

 ال تحذر جنبتو، وأنو عندىم ورعاياه سواء.
خل المتوضأ ليجدد الطهارة فرأى وكاف قدس اهلل روحو كثير الِحْلم عظيم الصفح. ُيحكى أنو د

فيو رجبًل متغير اللوف يرتعد فزعاً، فقاؿ لو: ما دىاؾ ؟ فقاؿ: إني بعثت لقتلك. قاؿ: وما الذي 
َوَعُدوؾ عليو، قاؿ: بقرة، قاؿ: ما لنا بقرة، وأدخل يده في جيبو وناولو خمسة دنانير وقاؿ: 

 اشتر بها بقرة وال تُعد إلى مثل ذلك.
اهلل روحو كاف يسير في طريق كبلر فطلب مِمَطراً لو من بُندار صاحبو، فقاؿ:  وُحكي أنو قدس

ىو على بغل لبيت الماؿ، فأنكر عليو وقاؿ: متى عهدتني أستجيز حمل ملبوسي على دواب 
بيت الماؿ ؟ فأمر بإخراجو وتوفير الكراء من مالو. وكاف يصرؼ عليو السبلـ من خاص مالو 



وضاً عما يرسلو الكّتاب في أوؿ الكتب وتفرجو بين السطور إلى إلى بيت الماؿ ما يكوف ع
 الكبار.

وحكي أف شيئاً من المقشَّر ُحمل إلى داره لصرفو في مصالح المسلمين، فالتقط منو حّباٍت 
بعُض الدجج التي تُقتنى ألكلو خاصة، فغـر من مالو أضعاؼ ذلك، وقيل: إنو صرؼ الدجج 

 إلى بيت الماؿ.
األمير أبا القاسم شكا إليو ضيق يده وقلة نصيبو من بيت الماؿ، واستأذنو في  ورورى أف ولده

اإلنصراؼ، فأطلق لو ذلك، فقاؿ لو أصحابو: إف أبا القاسم فارس فَارٌِه وال غنى عن مثلو، فلو 
أطلق لو ما يكفيو، فقاؿ: إني أدّر عليو ما َنصيبو وال يمكن الزيادة عليو، فإف اهلل سبحانو أمر 

 سوية بين األوالد واألجانب.بالت
وكاف لو صديق يتحفو كل سنة بعدد من الرماف، فلما كاف في بعض السنين زاد على رسمو 

 وعادتو، فسألو عن ذلك؟ فقاؿ: ألف اهلل زاد في رماننا فزدنا في رسمك.
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شكايتو ودفع فلما أراد الخروج شكا عن بعض الناس، فقاؿ: رُّدوا عليو رمانو كلو، وأمر بإزالة 
 (.1األذى عنو، إلى غير ذلك من الحكايات الجمة في ورعو وزىده وتقشفو )

 جهاده
عاش المؤيد باهلل في عصر يموج بالفوضى والفتن، يحكمو االستبداد السياسي، وتتقاسمو 

الدويبلت المتنازعة الخارجة على بني العباس بعد ضعف دولتهم المركزية، وحصادىم نتائج 
 جورىم وتحكمهم في مصائر الببلد والعباد، وجعلهم ماؿ اهلل دوال وعباده خوال.استبدادىم و 

ىػ( 380وقد نهض المؤيد باهلل داعياً إلى اهلل، خارجاً على الظلمة، فكاف أوؿ خروج لو سنة )
قبل وفاة الصاحب بن عباد بأربع سنوات، وفشلت حركتو، فخلصو الصاحب من انتقاـ بني 

موف الجيل والديلم في تلك الفترة. ثم عاد مرة أخرى فقاـ باإلمامة وبايعو بويو الذين كانوا يحك
الجيل والديلم واستتب لو األمر في تلك الببلد فترات، وخرج من يده فترات أخرى، وخاض 
حروباً طاحنة، وجابو معارضين أشداء، منهم: أبو الفضل بن الناصر. وتغلب عليو السبلـ على 

شوزيل ((، فعاد إلى الري، ومكث بآمل حتى جاءتو الكتب بمناصرة )) ىوسم (( ثم ىزمو )) 
الجيل والديلم، فعاد وافتتح مدينة ىوسم، ثم افتتح آمل، وبقي عليو السبلـ في كر وفر وجهاد 

 (.2ىػ( )411يطوؿ شرحو، حتى توفاه اهلل يـو عرفة سنة )
 منهجو في الحكم



يتبينو القارئ من كتاب دعوتو الذي ضمنو  أما عن منهجو في الحكم ورؤيتو للسلطة فيمكن أف
المبادئ واألفكار التي قاـ من أجلها، والذي حدد فيو ما يجب عليو تجاه المجتمع، وما يجب 

 لو إف عدؿ من الطاعة.
__________ 

 .265 - 263( أخبار أئمة الزيدية / 1)
 .78 - 73/ 2( يرجع في ذلك إلى الحدائق الوردية 2)
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د اهلل إني رأيت أسباب الحق قد مرجت، وقلوب األولياء بو قد خرجت، وأىل الدين قاؿ: عبا
مستضعفين في األرض، يخافوف أف يخطفهم الناس، ورأيت األمواؿ تؤخذ من غير حلها، 

وتوضع في غير أىلها، ووجدت الحدود قد عطلت، والحقوؽ قد أبطلت، وسنن رسوؿ اهلل 
وغيرت، ورسـو الفراعنة قد جددت واستعملت، واآلمرين صلى اهلل عليو وآلو وسلم قد بدلت 

بالمعروؼ قد قلوا، والناىين عن المنكر قد َوىنوا فذلوا، ووجدت أىل بيت النبي صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم مقموعين مقهورين مظلومين، ال يؤىلوف لوالية وال شورى، وال يتركوف ليكونوا 

عنهم فيهم، فهم يحسبوف الكف عن دمائهم مع الناس فوضى، بل منعوىم حقهم، وصرفوا 
إحسانا إليهم، واالنقباض عن حبسهم وأسرىم إنعاماً عليهم، يطلبوف عليهم العثرات، ويرقبوف 

فيهم الزالت، ووجدتهم في كل واد من الظلم يهيموف، وفي كل مرعى من الضبلؿ يسيموف 
ذمة، وأولئك ىم المعتدوف، } ِإفَّ  بعضو بعضا، وأمواؿ تنهب نهباً، ال يرقبوف في مؤمن أالًّ وال

الَِّذيَن يَْأُكُلوَف َأْمَواَؿ اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَف ِفي ُبُطونِِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَف َسِعيًرا { 
 [.10]النساء:

ووجدت الفواحش قد أقيمت أسواقها وأدية نفاقها، ال خوؼ اهلل ُيذع، وال حتى الناس يمنع، 
تفاخروف بالمعاصي، ويتنابزوف ويتباىوف باإلثم، قد نسوا الحساب، وأعرضوا عن ذكر بل ي

المآب والعقاب، فلم أجد لنفسي عذراً أف قعدت ملتزماً أحكامهم، متوسط آثامهم، أونسهم 
ويونسوني، وأسالمهم ويسألموني، فخرجت أدعوا إلى اهلل على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحاف 

 المشركين. اهلل وما أنا من
أيها الناس أدعوكم إلى كتاب اهلل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، والرضى من آؿ محمد، 

ومجاىدة الظالمين، ومنابذة الفاسقين، وإني كأحدكم لي ما لكم وعلي ما عليكم، إال ما خصَّني 
ُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َوُيِجرُْكْم ِمْن اهلل بو من والية األمر، يا قومنا أجيبوا داعي اهلل وآمنوا بو } يَػْغِفْر لَ 



[، استجيبوا لربكم من قبل أف يأتي يـو ال مرّد لو من اهلل، ما لكم 31َعَذاٍب َألِيٍم { ]األحقاؼ:
من ملجأ يومئذ، وما لكم من نكير، تعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدواف 

 ومعصية الرسوؿ.
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سارعوا إلى بيعتي، وبادروا إلى نصرتي، وازحفوا زحفاً إلى دار ىجرتي، انفروا خفافاً  أيها الناس
وثقاال، وجاىدوا بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إف كنتم تعلموف، وال تركنوا إلى ىذه الدنيا 

وبهجتها، فإنها ظل زائل، وسحاب حائل، ينقضي نعيمها، ويضعن مقيمها، واآلخر خير وأبقى 
تعقلوف، وإف الدار اآلخرة لهي الحياة لو كانوا يعلموف، تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال أفبل 

 يريدوف علوا في األرض وال فسادا والعاقبة للمتقين.
أيها الناس مهما اشتبو عليكم فبل يشتبو عليكم أمري، أنا الذي عرفتموني صغيرا وكبيرا، 

لنساؾ حتى نسبت إليهم، وخالطت الزىاد حتى وزاحمتموني طفبل وناشئا وكهبل، قد صحبت ا
عرفت فيهم، وكاثرت العلماء، وحاضرت الفقهاء، فلم أخل عن مورد ورده عالم بارغ، ومشرع 

شرع فيو متقن فارع، وجادلت الخصـو نصحاً عن الدين ونضاالً عن الحق المبين، حتى عرفت 
أثناء ىذه األحواؿ، ومجامع  مواقفي، وكتبت وحفظت طرائقي، وأثبت ىذا وما أثري نفسي في

ىذه الخصاؿ، من تقصير وتعذير، وال أزكيها بل أتبرأ إلى اهلل من حولها وقوتها، وإف جميع 
ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أـ أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسو ومن كفر فإف ربي 

 غني كريم.
و فلق الصباح، وال عذر لكم وأما نسبي إلى جدي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فدون

أيها الناس في التأخر عني، واالستبداد دوني، وقد ناديت فأسمعت لتجيبوا دعوتي، وتنجروا 
لنصرتي، وتعينوني على ما نهضت لو من األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، } لُِعَن الَِّذيَن  

يَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يَػْعَتُدوَف { َكَفُروا ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِف َداُووَد َوعِ 
َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس { ]آؿ عمراف:78]المائدة: [، أال فاعينوني على 110[، } ُكْنُتْم َخيػْ

 أمري، وتحرَّوا بجهدكم نصرتي، أوردكم خير الموارد، وأبلغكم أفضل المحامد.
بلح الببلد، وإرشاد العباد، وحسم دواعي الفساد، وعمارة مناىل عباد اهلل أعينوني على إص

السداد، أال ومن تخلف عني وأىمل بيعتي، إال لسبب قاطع أو لعذر مانع بين الحجة، فإني 
 أجاثيو للخصاـ يـو يقـو األشهاد، يـو ال ينفع الظالمين
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ألم تسمع قوؿ جدي رسوؿ اهلل  معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، يـو اآلزفة، فأقوؿ:
صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) من سمع واعيتنا أىل البيت لم يجبها كبو اهلل على منخريو في 

النار ((، أال فاسمعوا وأطيعوا، انفروا خفافا وثقااًل، وجاىدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اهلل 
كم ... اآلية، فليتفق كلمتكم، ذلكم خير لكم إف كنتم تعلموف، قل إف كاف آباؤكم وأبناء 

 وليجتمع شملكم، وال تنازعوا فتفشلوا وتذىب ريحكم واصبروا إف اهلل مع الصابرين.
أال وقد سلك سبيل من مضى من آباءي األخيار، وسيلفي النجباء األبرار في منابذة الظالمين، 

واف سبيل أتباعهم ومجاىدة الفاسقين، مبتغياً فيو مرضات رب العالمين، فاسلكوا أيها اإلخ
الصالحين، وأشياعهم البررة الخاشعين، في المعاونة والمظاىرة، والمكاتف والموازرة، وتبادروا 

رجااًل، وسارعوا إليَّ إرسااًل، وإياكم والجنوح إلى الراحة طالبين لها وجوه العلل، مغترين بما 
ين كل امرئ ما اكتسب، فسح اهلل لكم من المهل، وعن قليل يحق الحق، ويبطل الباطل، ويعا

، يومئذ يوفيهم اهلل دينهم الحق ويعلموف أف اهلل ىو الحق المبين،  ويجازى كٌل بما اجتـر
 (.1فستذكروف ما أقوؿ لكم، وأفوض أمري إلى اهلل إف اهلل بصير بالعباد )

 وفاتو
سنة(، ودفن في يـو األضحى، وصلى  78ىػ( عن )411توفي عليو السبلـ يـو عرفة سنة )

 يو السيد )) مانكديم ((، وبني عليو مشهد مشهور مزور في لنجا من محافظة مازندراف.عل
 

 عرج على قبر بصعدة ... وابك مرموسا بلنجا
 واعلم بأف المقتدي بهما ... سيبلغ ما ترجا

__________ 
 .87 - 86/ 2( الحدائق الوردية 1)
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 منهج التحقيق
لوال أف َمنَّ اهلل سبحانو بنسخة مخطوطة، لعلها الوحيدة فيما بما أف الكتاب يكاد يكوف مفقودا 

أعتقد، ألني رغم بحثي وتنقيبي المستمر عنها، بيد أني لم أحصل على نسخة أخرى في اليمن، 
 ولم أقف عليها أيضا في فهارس كثير من مكتبات العالم. نماذج من المخطوط
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 نص اجتهادا.ػ لهذا فقد كنت مضطرا لتصحيح وتقويم ال
 ػ وزعت النص إلى فقرات، والفقرة إلى جمل، مستخدما عبلمات الترقيم المتعارؼ عليها.

 ػ خرجت األحاديث المذكورة في الكتاب، والوقائع التاريخية التي يشير إليها المؤلف.
 ػ علقت بعض التعاليق التي رأيت أنها ضرورة لتبيين وتوضيح مقصود المؤلف.

 ل على دراسة موجزة عن الكتاب، وترجمة مختصرة عن المؤلف.ػ وضعت مقدمة تشتم
 ػ وضعت عناوين للمباحث.

 ػ وضعت فهرسا.
 سائبل اهلل سبحانو أف يتقبل منا إنو سميع مجيب، والحمد هلل رب العالمين.

 عبد الكريم أحمد جدباف
 اليمن ػ صعدة
 ـ2001/ 8ىػ الموافق 1422جماد أوؿ /

- - - 
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 ةكتاب التبصر 
 للمؤيد باهلل )ع(

(1/29) 

 

l 
قاؿ السيد اإلماـ أبو الحسين أحمد بن الحسين بن ىاروف الحسني عليو السبلـ: الحمد هلل 

 على فواضل قسمو، وسوابغ نعمو، وصلواتو على خيرتو، محمد النبي وعترتو.
 
 [ التفكير فريضة إسبلمية] 
 

معرفة اهلل تبارؾ وتعالى، والذي يدؿ  اعلم أف أوؿ ما يلـز المكلف ىو النظر المفضي بو إلى
على ذلك أنو قد ثبت وجوب معرفة اهلل تعالى على جميع المكلفين، وثبت أف معرفة اهلل ال 



 تحصل مع التكليف إال بالنظر.
 فإف قيل: ولم قلتم إف معرفة اهلل تعالى واجبة على جميع المكلفين؟

واجبات وترؾ المقبحات، ألف اإلنساف إذا قيل لو: ألنو قد ثبت أف معرفة اهلل لطف في فعل ال
، وما كاف لطفا في  عرؼ أف لو صانعا مدبرا صنعو ودبره، كاف أقرب إلى اجتناب القبائح اللواـز

 الواجبات وترؾ المقبحات كاف واجبا.
 فإف قيل: ولم قلتم إف معرفة اهلل تعالى ال تحصل ضرورة إال بالنظر؟

تعالى ال تحصل ضرورة، وثبت فساد التقليد فلم يبق إال أف  قيل لو: ألنو قد ثبت أف معرفة اهلل
يكوف النظر ىو الذي يتوصل بو إليها، ونجد أنفسنا في المعرفة باهلل على خبلؼ ما نجدىا في 

 المعرفة بالمشاىدات.
 فإف قيل: ولم قلتم إف التقليد فاسد؟

تقليد غيره، وىذا يؤدي إلى  قيل لو: ألف التقليد لو جاز لم يكن تقليد بعض المقلدين بأولى من
أف يجوز تقليد من يقوؿ بقدـ العالم، كما يجوز تقليد من يقوؿ بحدوثو، وتقليد كل من قاؿ 

 شيئا، كفرا كاف ما قاؿ أو إيمانا، وىذا معلـو الفساد، فثبت بذلك صحة ما قلناه.
ا ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما وقد أمر اهلل تعالى بالنظر في محكم كتابو، فقاؿ : } ُقِل اْنظُُروا َماذَ 

[. وقد عنَّف على ترؾ النظر فقاؿ عز 101تُػْغِني اآْليَاُت َوالن ُذُر َعْن قَػْوـٍ اَل يُػْؤِمُنوَف { ]يونس:
ِبلِ   من قائل: } َأَفبَل يَػْنُظُروَف ِإَلى اإْلِ
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َلى اْلِجَباِؿ َكْيَف ُنِصَبْت ، َوِإَلى اأْلَْرِض َكْيَف َكْيَف ُخِلَقْت ، َوِإَلى السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت ، َوإِ 
[. وقاؿ: } َأفَػَلْم يَػَرْوا ِإَلى َما بَػْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السََّماِء 20-17ُسِطَحْت { ]الغاشية:

 ا.[. وإحصاؤىا وغير ذلك من اآليات التي يكثر عدىا، وال يمكن إحصاؤى9َواأْلَْرِض { ]سبأ:
 فإف قيل: ما أنكرتم أنو تعالى أراد باآليات التي تلوتموىا نظر البصر؟

قيل لو: ىذا الذي ذكرت ال يصح، ألنا نعلم أف القـو الذين ُدعوا إلى النظر وعوتبوا على تركو،  
 كانوا ينظروف باألبصار إلى ىذه األشياء، فباف أف الدعاء إنما كاف إلى النظر الذي ىو الفكر.
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 باب ] التوحيد [
 

 فإف قاؿ قائل: فما النظر المفضي بو إلى معرفة اهلل تعالى؟
قيل لو: ىو النظر فيما ذكره اهلل تعالى، حيث يقوؿ: } ِإفَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض 

فَ  ُع النَّاَس َوَما َأنْػَزَؿ اللَُّو ِمَن السََّماِء َواْخِتبَلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما يَػنػْ
ْلُمَسخَِّر ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِو اأْلَْرَض بَػْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرٍّيَاِح َوالسََّحاِب ا

[. وقولو تعالى: } َأَوَلْم يَػَر الَِّذيَن َكَفُروا 164رة:بَػْيَن السََّماِء َواأْلَْرِض آَليَاٍت ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوَف { ]البق
ُنوَف { َأفَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَػَتا رَتْػًقا فَػَفتَػْقَناُىَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفبَل يُػْؤمِ 

ْنَساَف ِمنْ 30]األنبياء: ُسبَلَلٍة ِمْن ِطيٍن ، ُثمَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِفي  [. وقولو تعالى: } َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
ـَ قَػَراٍر َمِكيٍن ، ُثمَّ َخَلْقَنا الن ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفكَ  َسْونَا اْلِعظَا

[. وغير ذلك 14-12ُو َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن { ]المؤمنوف:َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر فَػَتَباَرَؾ اللَّ 
 من اآليات التي معناىا معنى ىذه اآليات.

وبياف ذلك أنا قد علمنا أف ىذه األجساـ التي ذكرىا اهلل تعالى في كتابو، ال بد أف تكوف على 
ال من كاتب، وال أحواؿ ال يصح كونها عليها إال بالفاعل المدبر، لعلمنا أف الكتابة ال تكوف إ

البناء إال من باٍف، والتصوير ال يكوف إال من مصوٍّر، وقد ثبت أف الفاعل يجب أف يكوف متقدما 
لفعلو، فثبت أف الصانع يجب أف يكوف متقدما لجميع ىذه األجساـ، إذ قد ثبت أف ىذه 

الصانع لهذه األجساـ ال تنفك من أحواؿ ال يجوز أف تكوف عليها إال بالصانع، وإذا ثبت تقدـ 
( حدوثها، ألف من تأخر وجوده عن وجود غيره، فبل شك في حدوثو، وإذا 1األجساـ، ثبت )

ثبت حدوث األجساـ، وجب أف يكوف الذي دبرىا وأوجدىا على تلك األحواؿ، ىو الذي 
 أحدث عينها وفعلها، إذ الفعل ال بد لو من فاعل على ما بينا.

__________ 
 والصواب ما أثبت. ( في المخطوطة: وثبت.1)
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 [ شواىد الحدوث] 
 فإف قيل: وما ىذه األحوؿ التي ادعيتم أف األجساـ ال يجوز انفكاكها منها؟

قيل لو: ىي األحواؿ التي أثبتناىا في صدر ىذه الفصل، وىي كونها متحركة وساكنة، ومجتمعة 
م كونو مضغة، ثم كونو عظاما، ثم  ومتفرقة، وكوف التراب ترابا، ثم كونو نطفة، ثم كونو مخلقة، ث



( إلى أرذؿ 1كسونا العظاـ لحما، ثم كوف اإلنساف طفبل، ثم كونو ناشئا، ثم كهبل، ثم مردودا )
العمر، فهذه األحواؿ ىي التي يُعلم أف األجساـ ال تنفك من بعضها أو مثلها، وقد علمنا أنو ال 

الجملة إثبات الصانع، فإذا عرؼ يجوز أف تحصل عليها إال بالفاعل المدبر، فوجب بهذه 
المكلف بما ذكرنا وقلنا من إثبات الصانع، وجب عليو أف يعلم أنو قادر، عالم، حي، سميع، 

 بصير، قديم.
 [ القادر] 

 فإف قيل: فما الدليل على أنو تعالى قادر؟
يتعذر قيل لو: الذي يدؿ على ذلك، أنا وجدنا في الشاىد من ال يتعذر عليو الفعل مفارقا لمن 

عليو، فبل بد من اختصاصو بصفة لكونو عليها فارؽ من يتعذر منو الفعل، فإذا ثبت ذلك وثبت 
أف صانع العالم ال يتعذر منو الفعل ػ إذ قد بيَّنا أنو ىو الفاعل لهذا العالم ػ ثبت اختصاصو بتلك 

 الصفة، والقادر ىو المختص بتلك الصفة، فثبت أنو تعالى قادر.
 [ العاِلم] 
 ف قيل: فما الدليل على أنو عالم؟فإ

قيل لو: الدليل أنا وجدنا في الشاىد قادرا يتعذر منو الفعل المحكم المنسق المنتظم، وقادرا 
 ( ال يتعذر منو ذلك، فوجب أف يكوف الذي ال يتعذر منو ذلك مختصا2)

__________ 
 ( في المخطوطة: مردود. والصواب ما أثبت.1)
 . والصواب ما أثبت.( في المخطوطة: وقادر2)
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بصفة، لكونو عليها فارؽ من يتعذر عليو ذلك من القادرين، والعالم ىو المختص بتلك الصفة، 
فإذا ثبت بذلك وثبت أف القديم تعالى قد صح منو الفعل المحكم المنسق المنتظم، صح 

 اختصاصو بالصفة التي من اختص بها كاف عالما، فوجب كونو تعالى عالما.
 إف قيل: ولم قلتم إف القديم تعالى قد صح منو الفعل المحكم المنسق المنتظم؟ف

قيل لو: لما قد بيناه فيما مضى من جعلو التراب نطفة، والنطفة علقة، والعلقة مضغة، والمضغة 
عظاما، ثم إنشاؤه إياىا، يعني خلقا آخر، ولما علمنا من حسن خلقو وتركيبو للنجـو واألفبلؾ، 

رياح والسحاب، وتقديره الشتاء والصيف وغير ذلك مما يتعذر عده، وال يمكن وتسخيره ال
 حده.



 [ الحي] 
 فإف قيل: وما الدليل على أنو حي؟

قيل لو: الدليل على ذلك أنا وجدنا في الشاىد موجودا، يتعذر كونو عالما قادرا، ويستحيل 
الموجود الذي يصح ذلك  ذلك فيو، وموجودا ال يتعذر ذلك منو وال يستحيل، فوجب أف يكوف

فيو وال يستحيل، مختصا بصفة يفارؽ بها الموجود الذي يستحيل ذلك فيو، وال يصح في 
الحي والمختص بتلك الصفة، فإذا صح ذلك ثبت ذلك، وثبت أف القديم تعالى قد صح كونو 

عالما قادرا، ولم يستحل ذلك فيو، صح اختصاصو بتلك الصفة، وإذا صح ذلك ثبت كونو 
 .حيا
 [ السميع البصير] 

 فإف قيل: وما الدليل على أنو سميع بصير؟
قيل لو: الدليل على ذلك أنا وجدنا في الشاىد من كاف حيا، وارتفعت عنو اآلفات، وجب كونو 

سميعا بصيرا مدركا للمدركات، ولم يكن الموجود لكونو كذلك أكثر من أنو حي ال آفة بو، 
 فة بو، ثبت أنو سميع بصير مدرؾ للمدركات.فإذا ثبت ذلك وثبت أف القديم ال آ
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 [ القديم] 
 فإف قيل: فما الدليل على أنو قديم؟

قيل لو: الدليل على ذلك أنو ال يخلو من أف يكوف معدوما أو موجودا، أو محدثا أو قديما، 
وقد  وقد ثبت أنو ال يجوز أف يكوف معدوما، ألف المعدـو يستحيل أف يكوف عالما قادرا حيا،

دللنا على وجوب كونو عالما قادرا حيا، وال يجوز أف يكوف محدثا، ألنو لو كاف محدثا لوجب 
أف يكوف لو صانع، وكاف القوؿ في صانعو كالقوؿ فيو، وىذا يؤدي إلى إثبات صانعين محدثين 

 ال نهاية لهم، وذلك محاؿ، فثبت أنو تعالى قديم.
 
 [ نفي المعاني في حق اهلل تعالى] 

قيل: فهل تقولوف أف اهلل عالم يعلم؟ وقادر يقدر؟ وحي بحياة؟ وسميع بسمع؟ وبصير فإف 
 ببصر؟ وقديم بقدـ؟ أـ تقولوف إنو عالم لنفسو وقادر لنفسو؟!

قيل لو: ال نقوؿ إنو عالم بعلم، وكذلك القوؿ في سائر الصفات لمعاني ىي: العلم، والقدرة، 
ل ىذه المعاني من أف تكوف قديمة؟ أو محدثة؟ أو والحياة، والسمع، والبصر، والقدـ، لم تخ



 معدومة؟ وال يجوز أف تكوف معدومة، ألف المعدـو ال نوجب أف يكوف لو حكم.
وال يجوز أف تكوف محدثة، ألنها لو كانت محدثة لوجب أف يكوف القديم تعالى قبل حدوثها 

( لم يكن قادرا وال 1ف )غير عالم، وال قادر، وال حي، وال سميع، وال بصير، وال موجود. وإ
 عالما وال حيا وال سميعا وال بصيرا وال موجودا، لم يصح منو إحداث ىذه المعاني.

وال يجوز أف تكوف قديمة، ألنها لو كانت قديمة لوجب أف تكوف أمثاؿ القديم تعالى وأشباىو، 
 ألف كوف القديم قديما من أخص أوصافو، وما يشارؾ الشيء في أخص

__________ 
 ( لعلها: وإذا.1)

(1/35) 

 

أوصافو، وجب أف يكوف مثُلو شبَػَهو، فبطل بهذا أف يكوف القديم تعالى موصوفا بهذه الصفات 
لمعاني، وثبت أنو قادر لنفسو، وعالم لنفسو، وبصير لنفسو، وقديم لنفسو. وإذا ثبت أنو عالم 

عها حكم واحد، وقد لنفسو، وجب أف يكوف عالما بجميع المعلومات، إذ حكمو تعالى مع جمي
[. فأخبر أف كل 76دؿ اهلل تعالى على ذلك بقولو: } َوفَػْوَؽ ُكلٍّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم { ]يوسف:

عالم بعلم فوقو عالم، فوجب أف يكوف القديم تعالى عالما ال بعلم، وقولو تعالى: } َأنْػَزَلُو ِبِعْلِمِو 
 أنزلو عالما بو. [. ال يوجب إثبات العلم بو، ألف معناه166{ ]النساء:

 [ تنزيو اهلل عن شبو الخلق] 
 فإف قيل: فهل يجوز عندكم أف يكوف القديم يشبو شيئا من األشياء؟

قيل لو: ال يجوز ذلك، ألنو لو أشبو شيئا، لكاف محدثا، ألف الذي يشبو المحدث يجب 
بو القرآف، قاؿ  حدوثو، وقد دللنا على أنو تعالى قديم، وكل ما ذكرناه قد ورد بو الكتاب، ونطق

[. وقاؿ: } وََكاَف اللَُّو ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِليًما { 25تعالى: } وََكاَف اللَُّو َقِويًّا َعزِيًزا { ]األحزاب:
[. وقاؿ: } اللَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحي  اْلَقي وـُ اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَػْوـٌ { 26، الفتح:40]األحزاب:

[. وقاؿ: } َوفَػْوَؽ ُكلٍّ ِذي 134[. وقاؿ: } وََكاَف اللَُّو َسِميًعا َبِصيًرا { ]النساء:255]البقرة:
[. وقاؿ تعالى: } لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصيُر { 76ِعْلٍم َعِليٌم { ]يوسف:

 ونظيرا. وقاؿ: } َوَلْم [. أي: مثبل65[. وقاؿ: } َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِميًّا { ]مريم:11]الشورى:
 [.4َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد { ]اإلخبلص:

 [ تنزيو اهلل عن الحلوؿ في األماكن] 
 فإف قيل: فهل يجوز على القديم تعالى الكوف في شيء من األماكن؟



 قيل لو: معاذ اهلل! بل ذلك محاؿ ألف الكوف في المكاف يكوف على أحد وجهين:
 ي األماكن، وذلك ال يكوف إال بالمجاورة، وذلك دليل الحدوث.أحدىما: ككوف األجساـ ف
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( األعراض في المحآؿ، وذلك أيضا دليل الحدوث، ألف الحلوؿ ال يكوف 1والثاني: كحلوؿ )
 إال بالحدوث.

أال ترى أف ما استحاؿ فيو الحدوث، استحاؿ فيو الحلوؿ! فإذا كاف الكوف في األماكن ال 
ن الوجهين، وكاف كل واحد منهما يدؿ على حدوث الكائن، وجب القضاء يكوف إال على ىذي

بأف القديم تعالى ال يجوز أف يكوف في شيء من األماكن وإذا ثبت ىذا ثبت أنو يستحيل عليو 
 تبارؾ وتعالى النزوؿ، والصعود، واإلنتقاؿ، واإلستقرار.

 ؟فإف سأؿ سائل: عن معنى قوؿ المسلمين إف اهلل تعالى بكل مكاف
 قيل لو: معناه أف اهلل تعالى حافظ لكل مكاف، ومدبر لو.

 [ ؟5فإف قيل: ما معنى قولو تعالى: } الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى { ]طو:
(. وذلك مشهور في اللغة، والعرش 4( والغلبة )3( اإلستواء: ىو اإلستيبلء )2قيل لو: معنى )

 يو أىل اللغة.قد يراد بو الملك، وذلك مما ال يختلف ف
__________ 

 ( في المخطوطة: كحوؿ. والصواب ما أثبت.1)
 ( في المخطوطة: معناه. ولعل الصواب ما أثبت.2)
 ( في المخطوطة: اإلستاؿ. مصحفة.3)
 ( اإلستواء في اللغة على وجوه منها:4)

 ... اإلعتداؿ. -
 قاؿ بعض بني تميم:

 المظلـو.................... فاستوى ظالم العشيرة و 
 أي: اعتدال.

 ... التماـ. -
ُه َواْستَػَوى { ]القصص:  [.14قاؿ تعالى: } َوَلمَّا بَػَلَغ َأُشدَّ

 أي: تم.
 ... القصد إلى الشيء. -



قاؿ تعالى: } ُثمَّ اْستَػَوى ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُىَو ِبُكلٍّ َشْيٍء َعِليٌم { 
 [.29]البقرة:

 اإلستيبلء على الشيء. ... -
 قاؿ األخطل:

 قد استوى بشر على العراؽ ... من غير سيف ودـ مهراؽ
 وقاؿ آخر:

 إذا ما علونا واستوينا عليهم ... جعلناىُم مرعى لنسر وطائر
 [.5ومنو قولو تعالى: } الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى { ]طو:

ية، والجعفرية، والمعتزلة،واألباضية، واألشاعرة، وىو قوؿ عامة الموحدين من أىل البيت الزيد
 خبل الطائفة المجسمة.

قاؿ الراغب األصفهاني في المفردات في مادة سوا: اإلستواء متى ُعدٍّي بعلى اقتضى معنى 
اإلستيبلء. كقولو: ? الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى { ، وقيل: معناه استوى لو ما في السماوات 

رض، أي: استقاـ الكل على مراده بتسوية اهلل تعالى إياه، كقولو: } ُثمَّ اْستَػَوى ِإَلى وما في األ
السََّماِء َفَسوَّاُىنَّ {، وقيل: معناه استوى كل شيء في النسبة إليو، فبل شيء أقرب إليو من معو 

عنى شيء، إذ كاف تعالى ليس كاألجساـ الحالة في مكاف دوف مكاف، وإذا عدي بإلى اقتضى م
اإلنتهاء إليو، إما بالذات، أو بالتدبير، وعلى الثاني قولو: } ُثمَّ اْستَػَوى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ُدَخاٌف 

 .440 - 439[. المفردات/ 11{ ]فصلت:
وقاؿ اإلماـ زيد بن علي: } الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى { . معناه: عبل وقهر، والعرش: العزة 

 .203ير غريب القرآف/ والسلطاف. تفس
( عند تأويل قولو تعالى: } ثُمَّ اْستَػَوى ِإَلى  192وقاؿ ابن جرير الطبري في تفسيره ) ا / 

السََّماِء {: والعجب ممن أنكر المفهـو من كبلـ العرب في تأويل قولو اهلل: } ُثمَّ اْستَػَوى ِإَلى 
د نفسو من أف يلزمو بزعمو إلى أف تأويلو السََّماِء { الذي ىو بمعنى: العلو واإلرتفاع. ىربا عن

بالمجهوؿ من تأويلو المستنكر، ثم لم ينج مما ىرب منو، فيقاؿ لو: زعمت أف تأويل قولو: } 
اْستَػَوى {: أقبل، أفكاف مدبرا عن السماء فأقبل إليها؟! فإف زعم أف ذلك ليس بإقباؿ فعل 

 لو ملك وسلطاف ال علو انتقاؿ وزواؿ.ولكنو إقباؿ تدبير. قيل لو: فكذلك فقل: عبل عليها ع
وقاؿ الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وال يلـز من كوف جهتي العلو والسفل محاؿ على اهلل 

أف ال يوصف بالعلو، ألف وصفو بالعلو من جهة المعنى، والمستحيل كونو ذلك من جهة 
 .136/  6الحس. الفتح 

توى على العرش على الوجو الذي قالو وبالمعنى وقاؿ أبو الحسن األشعري: وأف اهلل تعالى اس
الذي أراده، استواء منزىا عن الممآسة واإلستقرار والتمكن والحلوؿ واإلنتقاؿ، ال يحملو 



العرش بل العرش وحملتو محمولوف بلطف قدرتو، ومقهوروف في قبضتو، وىو فوؽ العرش وفوؽ  
رش والسماء، بل ىو رفيع الدرجات عن كل شيء إلى تخـو الثرى، فوقية ال تزيده قربا إلى الع

العرش، كما أنو رفيع الدرجات عن الثرى، وىو مع ذلك قريب من كل موجود، وىو أقرب إلى 
(، تحقيق الدكتورة فوقية  21العبد من حبل الوريد، وىو على كل شيء شهيد. اإلبانة ص ) 

 حسين محمود طبع دار األنصار القاىرة.
اإلبانة محذوفة من أكثر نسخ اإلبانة التي طبعتها مجسمة العصر، وللعلم فإف ىذه القطعة من 

 والموجودة في األسواؽ وبأيدي الناس.
وقاؿ أبو المعالي عبد الملك الجويني الشافعي األشعري في كتابو اإلرشاد: ) وذىبت الكرامية ػ 

ض ىػ ػ وبع 225وىي فرقة غالية في التجسيم تنتسب إلى محمد بن كراـ المتوفي سنة 
الحشوية إلى أف الباري ػ تعالى عن قولهم ػ متحيز مختص بجهة فوؽ، تعالى اهلل عن قولهم، 

ومن الدليل على فساد ما انتحلوه... إلى أف قاؿ: فإف استدلوا بظاىر قولو تعالى: } الرَّْحَمُن 
يساعدوننا على تأويلها، منها قولو  ًٍ تعالى: } َوُىَو َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى {، فالوجو معارضهم بآٍي

[. وقولو تعالى: } َأَفَمْن ُىَو قَاِئٌم َعَلى ُكلٍّ نَػْفٍس ِبَما َكَسَبْت { 4َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم { ]الحديد:
[. فنسآئلهم عن معنى ذلك؟ فإف حملوه على كونو ػ معنا ػ باإلحاطة والعلم، لم 33]الرعد:

وذلك شائع في اللغة، إذ العرب تقوؿ: استوى يمتنع منا حمل اإلستواء على القهر والغلبة، 
فبلف على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك، واستعلى على الرقاب. وفائدة تخصيص 

 العرش بالذكر أنو أعظم المخلوقات في ظن البرية، فنص تعالى عليو تنبيها بذكره على ما دونو.
 ومحاولة؟! فإف قيل: اإلستواء بمعنى الغلبة ينبئ عن سابق مكافحة

 قلنا: ىذا باطل، إذ لو أنبأ اإلستواء عن ذلك ألنبأ عنو القهر!!!
ثم اإلستواء بمعنى اإلستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب واعوجاج سابق، والتزاـ ذلك كفر. وال 
يبعد حمل اإلستواء على قصد اإللو إلى أمر في العرش، وىذا تأويل سفياف الثوري رحمو اهلل، 

[، معناه: قصد 1بقولو تعالى: } ُثمَّ اْستَػَوى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ُدَخاٌف { ]فصلت:واستشهد عليو 
 .60_  95إليها. اإلرشاد/ 

( وغيره: اللهم أنت الظاىر فليس فوقك شيء،و أنت  61/  4وروى مسلم في صحيحو ) 
 الباطن فليس دونك ػ يعني تحتك ػ شيء.

واستدؿ بعض أصحابنا بهذا الحديث على نفي  :400قاؿ البيهقي في األسماء والصفات/ 
 المكاف عن اهلل تعالى، فإذا لم يكن فوقو شيء وال دونو شيء لم يكن في مكاف.

( عند شرح حديث: ) إف أحدكم إذا قاـ في صبلتو فإنو  508/  1وقاؿ ابن حجر في الفتح ) 
لتو... (. الحديث. قاؿ ابن يناجي ربو، أو إف ربو بينو وبين القبلة، فبل يبزؽ أحدكم ِقَبَل قب

 حجر: وفيو الرد على من زعم أنو على العرش بذاتو.



: تعالى عن الحدود والغايات، واألركاف واألعضاء 15وقاؿ الطحاوي في متن الطحاوية / 
 واألدوات، ال تحويو الجهات الست كسائر المبتدعات.

: قهر واستولى يقتضي المغالبة، والمجسمة تورد شبهة مفادىا: إذا قلتم إف معنى } اْستَػَوى {
 ومعنى ىذا أف اهلل تعالى لم يكن قاىرا وال مستوليا وال غالبا ثم صار كذلك.

فنقوؿ: ليس األمر على ما توىمت المجسمة، فإف اهلل يقوؿ مخبرا عن يـو القيامة: } ِلَمِن 
 اف لغير اهلل تعالى؟!![. فهل يعني ىذا أف الملك قبل ذلك اليـو ك16اْلُمْلُك اْليَػْوـَ { ]غافر:

وبعد ىذا كلو فاهلل سبحانو يقوؿ: } َما َيُكوُف ِمْن َنْجَوى َثبَلثٍَة ِإالَّ ُىَو رَاِبُعُهْم َواَل َخْمَسٍة ِإالَّ ُىَو 
للَُّو [، } َوا7َساِدُسُهْم َواَل َأْدَنى ِمْن َذِلَك َواَل َأْكثَػَر ِإالَّ ُىَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكانُوا { ]المجادلة:

َرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد { ]ؽ:35َمَعُكْم { ]محمد: [، } َوَنْحُن َأقْػَرُب ِإلَْيِو 16[، } َوَنْحُن َأقػْ
[. ويقوؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو: )) أقرب ما يكوف 85ِمْنُكْم َوَلِكْن اَل تُػْبِصُروَف { ]الواقعة:

(، وأبو داود )  1125(، والنسائي )  744رقم ) العبد من ربو وىو ساجد ((. أخرجو مسلم ب
 (. 9083(، وأحمد )  741

ولعل المجسمة تتوىم من قولو تعالى: } َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء َأْف َيْخِسَف ِبُكُم اأْلَْرَض { 
الى: } ِإنٍّي [، وقولو تع10[، وقولو تعالى: } ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيٍُّب { ]فاطر:16]الملك:

[، وقولو: } تَػْعُرُج اْلَمبَلِئَكُة َوالر وُح ِإلَْيِو { 55ُمتَػَوفٍّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ { ]آؿ عمراف:
[. أف اهلل سبحانو وتعالى موجود في السماء!! وذلك من قلة معرفتهم باللساف 4]المعارج:

 العربي.
لسََّماِء {: َمن شأنو عظيم في السماء. ألف العرب إذا وإنما معنى قولو تعالى: } َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي ا

أرادت أف تعظم شيئا وصفتو بالعلو، فتقوؿ: فبلف اليـو في السماء. وتقوؿ: في المقارنة: كما 
 قاؿ عمرو بن العاص:

 وأين الثريا وأين الثرى ... ... وأين معاوية من علي
ل عليو السبلـ أو أي ملك يرسلو اهلل والثريا نجم عاؿ في السماء. أو يكوف المراد بو جبري

 ليخسف بهم، ألف السماء مسكن المبلئكة.
قاؿ القرطبي في تفسيره عند تفسير اآلية: وقيل: تقديره: أأمنتم من في السماء قدرتو وسلطانو 

وعرشو ومملكتو، وخص السماء وإف عم ملكو تنبيها على أف اإللو الذي تنفذ قدرتو في 
 و في األرض.السماء، ال من يعظمون

 وقيل: ىو إشارة إلى المبلئكة.
وقيل: إلى جبريل وىو الملك الموكل بالعذاب. ويحتمل أف يكوف المعنى: أأمنتم خالق من في 

 السماء أف يخسف بكم األرض كما خسفها بقاروف.
كبلـ إليو [: يقبلو. قاؿ أبو حياف: وصعود ال10ومعنى } ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيٍُّب { ]فاطر:



تعالى مجاز في الفاعل وفي المسمى إليو، ألنو تعالى ليس في جهة، وألف الكلم ألفاظ ال 
توصف بالصعود، ألف الصعود يكوف من األجراـ، وإنما ذلك كناية عن القبوؿ. البحر المحيط 

8  /303. 
[ 26ي { ]العنكبوت:وكما قاؿ تعالى في مهاجرة إبراىيم عليو السبلـ: } ِإنٍّي ُمَهاِجٌر ِإَلى رَبٍّ 

 أي: متوجو إليو. أو إلى الموضع الذي أمرني بو.
وقاؿ القرطبي في تفسيره عند تفسير اآلية: والصعود ىو الحركة إلى فوؽ، وىو العروج أيضا. 

وال يتصور ذلك في الكبلـ ألنو عرض، لكن ضرب صعوده مثبل لقبولو، ألف موضع الثواب 
 فوؽ.

: قاؿ البيهقي: صعود الكبلـ الطيب والصدقة 416/  13فتح وقاؿ الحافظ ابن حجر في ال
 الطيبة عبارة عن القبوؿ، وعروج المبلئكة ىو إلى منازلهم في السماء ...

[ رافعك إلى السماء الثانية،  55ومعنى قولو تعالى: } ِإنٍّي ُمتَػَوفٍّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ { ]آؿ عمراف:
( في حديث اإلسراء أف رسوؿ اهلل  238ومسلم ) (،  336كما جاء في البخاري برقم ) 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم وجد عيسى عليو السبلـ في السماء الثانية.
وقاؿ القرطبي في تفسير اآلية: وقاؿ الحسن، وابن جريج: معنى متوفيك قابضك، ورافعك إلى 

 السماء من غير موت، مثل توفيت مالي من فبلف أي: قبضتو.
لى: } تَػْعُرُج اْلَمبَلِئَكُة َوالر وُح ِإلَْيِو {. قاؿ القرطبي: في تفسيره عند تفسير اآلية: ومعنى قولو تعا

تعرج إليو: إلى المكاف الذي ىو محلهم في السماء، ألنها محل بره وكرامتو. وقيل: ىو كقوؿ 
 .[. أي: إلى الموضع الذي أمرني99إبراىيم } ِإنٍّي َذاِىٌب ِإَلى رَبٍّي { ]الصافات:

 والعرش: ىو الملك.
[. أي: أمره، من 17ومعنى قولو تعالى: } َوَيْحِمُل َعْرَش رَبٍَّك فَػْوقَػُهْم يَػْوَمِئٍذ َثَمانَِيٌة { ]الحاقة:

 الحساب، وإدخاؿ المؤمنين الجنة، والمجرمين النار.
انية قاؿ اإلماـ الهادي عليو السبلـ: ثمانية أصناؼ من المبلئكة، أو ثمانية مبلئكة، أو ثم

 آالؼ.
 والكرسي: ىو العلم.

قاؿ في لساف العرب في مادة كرس: َكُرس الرجل إذا ازدحم علمو على قلبو، والكراسة من 
 الكتب، سميت بذلك لتكرسها.

[. في بعض التفاسير: 255وقاؿ: وفي التنزيل } َوِسَع ُكْرِسي ُو السََّماَواِت َواأْلَْرَض { ]البقرة:
 أقواؿ. الكرسي العلم. وفيو عدة

 قاؿ ابن عباس: كرسيو علمو...
: كرسيو قدرتو التي بها يمسك السماوات واألرض.  وقاؿ قـو



 قالوا: وىذا كقولك: اجعل لهذا الحائط كرسيا. أي: اجعل لو ما يعمده ويمسكو.
 قاؿ: وىذا قريب من قوؿ ابن عباس.

 أقوؿ: والكرسي: ىو العالم. والكراسي: العلماء.
 ي:قاؿ أبو ذؤيب الهذل

 ................... ... ... وال تكّرس علم الغيب مخلوؽ
 أي: ما تعلم.

 وقاؿ آخر:
 تحف بهم بيض الوجوه وعصبة ... كراسي باألحداث حين تنوب.

 أي: علماء.
قاؿ في ضياء الحلـو المختصر من شمس العلـو لمحمد بن نشواف الحميري: ) ومنو قيل 

 للعلماء كراسي. واستشهد بالبيت.
 : الكرسي الملك.وقيل

 قاؿ أسعد تبع يذكر بلقيس:
 ولقد بنت لي عمتي في مأرب ... عرشا على كرسي ملك متلد

 .92ذكره في منتخبات في أخبار اليمن من شمس العلـو لنشواف الحميري/ 
 .86وذكره أيضا في كتابو ملوؾ حمير وأقياؿ اليمن/ 

هلل عليو وآلو وسلم تمجها األسماع وقد ذكرت المجسمة أحاديث مفتراة على رسوؿ اهلل صلى ا
(، وقاؿ على شرط الشيخين ووافقو  282/ 2وتنفر عنها الطباع، منها ما أخرجو الحاكم ) 

 ، وقاؿ رجالو رجاؿ الصحيح.9 323/ 6الذىبي، وذكره الهيثمي في المجمع ) 
تعالى:  قالوا: روى ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في قولو

التنزيل } َوِسَع ُكْرِسي ُو السََّماَواِت َواأْلَْرَض {. قاؿ: كرسيو موضع قدميو، والعرش ال يقدر قدره 
!!!!) 

 تعالى اهلل عما يقولوف علوا كبيرا !!!!
أقوؿ: وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير ، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في األسماء 

س: التنزيل } َوِسَع ُكْرِسي ُو السََّماَواِت َواأْلَْرَض {. قاؿ: كرسيو علمو. أال والصفات عن ابن عبا
 .16/ 2[. الدر المنثور 255ترى إلى قولو: } َواَل يَػُئوُدُه ِحْفظُُهَما { ]البقرة:

وقاؿ اإلماـ الهادي عليو السبلـ في كتابو تفسير العرش والكرسي: فمما نحتج بو عليكم ما 
بحانو في ىذه اآلية من قولو: } َوِسَع ُكْرِسي ُو السََّماَواِت َواأْلَْرَض َواَل يَػُئوُدُه ِحْفُظُهَما ذكره اهلل س

[. فأخبر اهلل سبحانو أف كرسيو قد وسع السماوات واألرض، 255َوُىَو اْلَعِلي  اْلَعِظيُم { ]البقرة:
بأقطارىا، وكذلك اشتمل  يريد عز وجل: أف ىذا الكرسي اشتمل على السماوات السبع فأحاط



على األرضيين السفلى فأحاط بأقطارىا أيضا، فصار الكرسي مشتمبل على السماوات السبع 
عاليا فوقها واسعا لها ... إلى قولو: وسأذكر لك في إحاطة الكرسي باألشياء خبرا مذكورا عن 

و أنو قاؿ: )) يا رسوؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، وذكر عن أبي ذر الغفاري رحمة اهلل علي
 اهلل أي آية أنزلها اهلل تبارؾ وتعالى عليك أعظم؟

قاؿ: آية الكرسي. ثم قاؿ: يا أبا ذر ما السموات واألرض عند الكرسي إال كحلقة ملقاة في 
فبلة...إلى قولو: واعلم رحمك اهلل، أف ىذا الكرسي مثٌل ضربو اهلل لعباده ليستدؿ بو العباد 

 ارؾ وتعالى، وإحاطتو باألشياء واتساعو لها ... (( إلخ كبلمو.على عظمة اهلل تب
والحديث أخرجو ابن جرير، وأبو الشيخ في العظمو، وابن مردويو، والبيهقي في األسماء 

 . 17/ 2والصفات عن أبي ذر. الدر المنثور 
هم في ىذا ولم أنقل أقواؿ أئمة وعلماء الزيدية، والمعتزلة، والجعفرية، واألباضية. ألف مذاىب

معروفة ومتفقة، وإنما اعتمدت على أقواؿ األشاعرة والمحدثين لئلحتجاج بها على المجسمة 
 الذين يدَّعوف متابعتهم.

والموضوع متشعب وبحاجة إلى دراسة وافية مفردة، وأنا أعمل في ذلك أرجو من اهلل التسديد 
 والعوف.
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َو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإَلٌو َوِفي اأْلَْرِض ِإَلٌو { فإف قيل: فما تقولوف في معنى قولو: } َوىُ 
 [ ؟84]الزخرؼ:

قيل لو: معناه: أنو ىو الذي يستحق العبادة، يستحق أف يعبد في السماء واألرض، ألف اإللو 
 ىو الذي يستحق العبادة، وىذا مشهور متعارؼ في ألفاظ الناس.
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بلد كذا، وبلد كذا. وفبلف قاض في بلد كذا، وبلد كذا؟ أال ترى أنهم يقولوف: فبلف أمير في 
وال يريد أنو كائن في البلداف ألف ذلك يستحيل، وإنما يراد أف األـ لو والقضاء في ىذه لو، فقد 

 صح ما ذكرناه من التأويل.
 [ الرؤية] 

 فإف قيل: فهل تقولوف إف اهلل تعالى يُرى باألبصار؟



والداللة على ذلك، قوؿ اهلل تعالى: } اَل ُتْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر َوُىَو  قيل لو: ال نقوؿ ذلك، بل نحيلو،
[. واإلدراؾ باألبصار ىو الرؤية بالبصر عند أىل اللغة، فكأنو 103ُيْدِرُؾ اأْلَْبَصاَر { ]األنعاـ:

(، فثبت لذلك صحة ما ذىبنا إليو، من نفي الرؤية عن اهلل عز 1قاؿ تبارؾ وتعالى: ال تراه )
 (.2)وجل 

__________ 
 ( في المخطوطة: أي ال يراه. ولعلو تصحيف.1)
 ( عن أنس رضي اهلل عنو:2)

 )) أفَّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم َمرَّ بأعرابي وىو يدعو في صبلتو وىو يقوؿ:
 يا َمْن ال تراه العيوف، وال تخالطو الظنوف، وال يصفو الواصفوف، وال تغّيره الحوادث وال يخشى

الدوائر، يعلم مثاقيل الجباؿ، ومكاييل البحار، وعدد قطر األمطار، وعدد ورؽ األشجار، وعدد 
ما أظلم عليو الليل وأشرؽ عليو النهار، وما تواري منو سماٌء سماًء وال أرٌض أرضاً، وال بحر ما 

يـو  في قعره، وال جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمو، وخير أيامي
 ألقاؾ فيو.

فوكل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم باألعرابي رجبًل، فقاؿ: إذا صلى فائتني بو، فلّما 
صّلى أتاه، وقد كاف ُأْىِدَي لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم َذَىٌب من بعض المعادف، فلّما 

من بني عامر بن صعصعة يا  أتاه األعرابي وىب لو الذىب، وقاؿ: مّمن َأْنَت يا أعرابي؟ قاؿ:
رسوؿ اهلل، قاؿ: ىل تدري لم وىبت لك الذىب؟ قاؿ: للرحم بيننا وبينك يا رسوؿ اهلل، قاؿ: 

 إف للرحم حقا، ولكن وىبت لك الذىب بُحسِن ثنائك على اهلل َعزَّ وجل ((.
لو (: رواه الطبراني في األوسط، ورجا10/158قاؿ الحافظ الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )

 رجاؿ الصحيح غير عبد اهلل بن محمد أبو عبد الرحمن األذرمي وىو ثقة.
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 فإف قيل: ما أنكرتم أف يكوف تعالى يُرى في اآلخرة، ألنو ليس فيها نفي الرؤية في اآلخرة؟
قيل لو: ال يجوز ذلك، ألنو تعالى مدح نفسو بنفي الرؤية عنها، فيجب أف يكوف إثباتها نقصا، 

  يجوز على اهلل تعالى في اآلخرة، وال في الدنيا.والنقص ال
فإف قيل: فما الفصل بينكم وبين من قاؿ: إف اهلل تعالى يجوز أف يرى، واحتج بقولو: } ُوُجوٌه 

( 1[. كما استدللتم على نفي الرؤية، بقولو )23-22يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة ، ِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة { ]القيامة:
 [ ؟103ْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر َوُىَو ُيْدِرُؾ اأْلَْبَصاَر { ]األنعاـ:تعالى: } اَل تُ 



قيل لو: إف النظر بالعين ليست حقيقة الرؤية، بل حقيقة الرؤية تقليب الحدقة في جهة المرئي 
طلبا لرؤيتو، وإذا كاف ىذا ىكذا، فظاىر اآلية ال تدؿ على إثبات الرؤية، وتأويلها ما روي عن 

 (، عند2و: أنو إنما أراد بو انتظار الثواب )المفسرين، وى
__________ 

 ( في المخطوطة: لقولو. والصواب ما أثبت.1)
( أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير، عن أبي صالح رضي اهلل عنو في قولو : } ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ 2)

[، قاؿ: تنتظر الثواب 23امة:[، قاؿ: حسنة : } ِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة { ]القي22نَاِضَرٌة { ]القيامة:
 من ربها.

وأخرج ابن جرير عن مجاىد رضي اهلل عنو في قولو : } ِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة ? قاؿ: تنتظر منو 
 . وىو في تفسير اإلماـ زيد في سورة القيامة.8/360الثواب. الدرر 

من وجو : وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة 358/ 13قاؿ الحافظ ابن حجر في الفتح 
آخر إنكار الرؤية ... ثم قاؿ: وأخرج بسند صحيح عن مجاىد: } نَاِظَرٌة {. تنظر الثواب. 

 وعن أبي صالح نحوه، وأورد الطبري اإلختبلؼ.
(، عن علي عليو السبلـ  228(، )  226وأخرجو الربيع بن حبيب في مسنده الصحيح ص ) 

لضحاؾ بن قيس، وسعيد بن جبير، من طريق أبي معمر السعدي، وعن ابن عباس من طريق ا
 وعزاه إلى مجاىد، ومكحوؿ، وإبراىيم، والزىري وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب.

وىو في تفسير الميزاف للطباطبائي عن اإلماـ عي بن موسى الرضى قاؿ: يعني مشرقة تنتظر 
 .116/ 2 ثواب ربها. قاؿ: ورواه في التوحيد، واإلحتجاج، والمجمع عن علي عليو السبلـ

 وىو قوؿ القاسم الرسي في كتاب العدؿ والتوحيد.
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أىل اللغة يجوز أف تقوؿ: ناظرة إلى اهلل، بمعنى ناظرة إلى ثوابو، على ضرب من التوسع، وأراد 
انتظاره الثواب، والنظر إليو، ألف النظر بمعنى اإلنتظار مشهور عند أىل اللغة. ويجوز أف يقاؿ 

معنى ناظر إلى ثوابو، على ضرب من التوسع، كما قاؿ اهلل تعالى حاكياً عن ناظر إلى اهلل، ب
[. أي: إلى حيث أمر 99إبراىيم عليو السبلـ: } ِإنٍّي َذاِىٌب ِإَلى رَبٍّي َسيَػْهِديِن { ]الصافات:

(، وقد بيَّن ذلك العلماء في 1ربي، فأما األخبار المروية في إثبات الرؤية، فإف أكثرىا ضعاؼ )
 تب المؤلفة فيالك

__________ 



( األحاديث الواردة في الرؤية رغم أنها أكثر من عشرين حديثا إال أف أكثرىا ضعيفة إف لم 1)
تكن كلها، بَيَد أف البعض منها إف صح يمكن تأويلو بما ال يتناقض مع قدسية الذات اإللهية، 

 وتعاليها عن صفات المخلوقين.
عن مطعن من ِقَبل رجاؿ الجرح والتعديل المعتمدين في  فمن جهة السند ال يخلو حديث منها

ىذا الفن، وقد جمع السيد محمد بن إبراىيم الوزير في كتابو العواصم والقواصم الجزء 
الخامس أكثر األحاديث في ىذه المسألة بأسانيدىا، وعند الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل 

إلماـ محدث كبير ولو ال ضيق المقاـ سيتضح للقارئ صحة قوؿ اإلماـ: أكثرىا ضعاؼ. وا
 لنقلت للقارئ مقاالت ومطاعن علماء الجرح والتعديل في رجاؿ أسانيد ىذه األحاديث.

 ىذا من جهة السند.
 أما من جهة المتن فاألمر جلل.

أخرج البخاري ومسلم عن أبي ىريرة: أف ناساً قالوا: يا رسوؿ اهلل، ىل نرى ربنا يـو القيامة؟ 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ىل تضآروف في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: ال يا فقاؿ رسوؿ 

 رسوؿ اهلل. قاؿ: ىل تضآروف في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: ال يا رسوؿ اهلل.
قاؿ: فإنكم ترونو كذلك، يجمع اهلل الناس يـو القيامة، فيقوؿ: من كاف يعبد شيئا فليتبعو، فيتبع 

يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كاف يعبد القمر القمر، ويتبع من كاف يعبد الطواغيت  من كاف
فيأتيهم اهلل تبارؾ وتعالى في صورة غير صورتو              الطواغيت، وتبقى ىذه األمة فيها منافقوىا!!!

فإذا جاء ربنا  التي يعرفوف، فيقوؿ: أنا ربكم. فيقولوف: نعوذ باهلل منك ىذا مكاننا حتى يأتينا ربنا
عرفناه، فيأتيهم اهلل تعالى في صورتو التي يعرفوف، فيقوؿ: أنا ربكم. فيقولوف: أنت ربنا 

 فيتبعونو...
 .17/ 3، ومسلم بشرح النووي 361/ 13البخاري فتح الباري 

. قريبة من األولى 25/ 3، ومسلم بشرح النووي 362/ 13وفي رواية أخرى للبخاري الفتح 
ي ىذه: حتى إذا لم يبق إال من كاف يعبد اهلل تعالى من بر وفاجر أتاىم رب إال أنو قاؿ ف

العالمين سبحانو وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قاؿ: ما تنتظروف؟! تتبع كل أمة ما  
كانت تبعد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقوؿ أنا 

قولوف: نعوذ باهلل منك ال نشرؾ باهلل شيئا ػ مرتين أو ثبلثا ػ حتى إف بعضهم ليكاد ربكم. في
ينقلب!!!!! فيقوؿ: ىل بينكم وبينو آية فتعرفوف بها؟ قالوا: نعم. فيكشف عن ساقو، فبل يبقى 
من كاف يسجد هلل من تلقاء نفسو إال أذف اهلل لو بالسجود، وال يبقى من كاف يسجد اتقاء ورياء 

جعل اهلل ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أف يسجد خر على قفاه، ثم يرفعوف رؤوسهم وقد  إال
 تحوؿ في صورتو التي رأوه فيها أوؿ مرة. فقاؿ: أنا ربكم. فيقولوف: أنت ربنا...

لن أعلق على ىاتين الروايتين، فالقارئ الحصيف في غنى عن أي تعليق أو توضيح لبياف 



 بإثارة بعض عبلمات اإلستفهاـ. بطبلنهما، بيد أني سأكتفي
 فأقوؿ:

ػ ىل الرؤية في موقف الحشر والقضاء؟ كما ىو واضح من الروايتين!! أـ في الجنة كما في 
 روايات أخر؟

ػ ىل الرؤية نعيم وجزاء على األعماؿ الصالحات، وعلى ىذا فهل ىي خاصة بالمؤمنين؟ أـ 
 عامة للمنافقين والفجار كما تصف الروايتاف !!!؟

ػ ىل هلل تعالى صورة أو صور يتشكل ويتغير فيها بحسب المقامات؟! وىل يجوز ذلك على 
 الذات المقدسة؟!

ػ ىل سبق لؤلمة بما فيها منافقوىا وفجارىا أف تعرَّفوا على اهلل وعلى صورتو وساقو في لقاء 
رة منو، سابق؟ وإذا صح ذلك!!! فهل يصح ويجوز من اهلل تعالى أف يتنكر ويوقع األمة في حي

 حتى ليكاد بعضهم أف يرتد ويكفر باهلل؟!
 ػ ىل دار اآلخرة دار ابتبلء وتكليف حتى يختبرىم ويمتحنهم فيها؟!

ػ ثم ما ىذه اآلية والعبلمة ػ ساؽ ػ التي اتفق معهم عليها؟! ما عبلقة اهلل تعالى بالساؽ، وما في 
 ىذا الساؽ من العبلمات واآليات اإللهية؟

 غيرىا الكثير لتنتظر الجواب الشافي من ذوي اإلختصاص، ومن يهمهم األمر.إف ىذه األسئلة و 
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 (.1ىذا الباب، فإف صح منها شيء فالمراد بالرؤية ىو العلم، وذلك غير مستنكر في اللغة )
__________ 

 ( كما قاؿ اإلماـ عليو السبلـ إف صح منها شيء فالمراد بالرؤية ىو العلم.1)
[. معناه: ال تراه األبصار، 103لجصاص الحنفي: } اَل ُتْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر { ]األنعاـ:قاؿ أبو بكر ا

[. وما تمدح 255وىذا تمدح بنفي رؤية األبصار، كقولو: } اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَػْوـٌ { ]البقرة:
بطل اهلل بنفيو عن نفسو إثبات ضده ذـ ونقص، فغير جائز إثبات نقيضو بحاؿ، كما لو 

استحقاؽ الصفة بػ } اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَػْوـٌ {. لم يبطل إال إلى صفة نقص، وال يجوز أف يكوف 
[. ألف النظر 23-22مخصوصا بقولو: } ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ نَاِضَرٌة ، ِإَلى رَبػٍَّها نَاِظَرٌة { ]القيامة:

 محتمل لمعاف منو:
لسلف، فلما كاف ذلك محتمبل للتأويل لم يجز انتظار الثواب كما روي عن جماعة من ا

اإلعتراض عليو بما ال مساغ للتأويل فيو، واألخبار المروية في الرؤية إنما المراد بها العلم لو 



صحت، وىو علم الضرورة الذي ال تشوبو شبهة، وال تعرض فيو الشكوؾ، ألف الرؤية بمعنى 
 .5 - 4/ 3العلم مشهورة في اللغة. أحكاـ القرآف 

: يحصل 359/ 13وقاؿ ابن حجر في الفتح  : واختلف من أثبت الرؤية في معناىا، فقاؿ قـو
للرآئي العلم باهلل تعالى برؤية العين كما في غيره من المرئيات، وىو على وفق قولو في حديث 
الباب ( كما تروف القمر (، إال أنو منزه عن الجهة والكيفبة، وذلك أمر زائد على العلم. وقاؿ 

عضهم: إف المراد بالرؤية: العلم. وعبر عنها بعضهم: بأنها حصوؿ حالة في اإلنساف نسبتها ب
إلى ذاتو المخصوصة نسبة األبصار إلى المرئيات. وقاؿ بعضهم: رؤية المؤمن هلل نوع كشف 

 وعلم، إال أنو أتم وأوضح من العلم، وىذا أقرب إلى الصواب من األوؿ.
ثي: فأما الروايات فكثير منها ما يمكن تفسيره بمعنى قريب، وىي وقاؿ العبلمة بدر الدين الحو 

أف الرؤية فيها مقيدة بكونها كما يروف القمر، والقمر ال يُرى إال شعاعو ال جرمو ألف الجـر بعيدا 
جدا، وال يرى من بعيد إال النور، فالمعنى أنها تتجلى للمؤمنين عظمتو وجبللو وحكمتو وكرمو 

 زتو، بما يشاىدوف في القيامة من قضائو سبحانو وتعالى.ورحمتو وجبروتو وع
ويكوف العلم بذلك ضروريا بمنزلة العلم بالمشاىدات، واختص بذلك المؤمنوف ألف أعداء اهلل 
في شغل عن ذلك بأنفسهم كما قاؿ تعالى: } َوَمْن َكاَف ِفي َىِذِه َأْعَمى فَػُهَو ِفي اآْلِخَرِة َأْعَمى 

[. وقاؿ تعالى: } َوَنْحُشُرُىْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِىِهْم ُعْمًيا 72{ ]اإلسراء:َوَأَضل  َسِبيبًل 
[. ووصف األبرار بضد 97َوُبْكًما َوُصمًّا َمْأَواُىْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت ِزْدنَاُىْم َسِعيًرا { ]اإلسراء:

[. فكانت 23-22أْلَرَاِئِك يَػْنظُُروَف { ]المطففين:ذلك فقاؿ: } ِإفَّ اأْلَبْػَراَر َلِفي نَِعيٍم ، َعَلى ا
مشاىدتهم لقضائو، ورؤيتهم لعدلو وعزتو ورحمتو وفضلو ىي مشاىدة جبللو وعظمتو، وكاف 
ذلك معنى رؤيتو، ألنو تجلى لهم بهذا المعنى من حيث كماؿ المعرفة والعلم وكونو ضروريا  

 .315كالعلم بالمشاىدات. تحرير األفكار/ 
على ىذا فهذه الروايات آحادية ال يقبل شيء منها في مسائل اإلعتقاد، ألنو يشترط في  وعبلوة

العقيدة العلم واليقين، واآلحاد ال تفيد إال الظن، ىذا مع سبلمتو من المعارضة العقلية والنقلية، 
 فكيف بو مع المعارضة لصرائح اآليات، وموجبات ودالئل لعقوؿ.

ن واألصوليين في أخبار اآلحاد، وأنها مما ال يبنى عليو في باب وإليك نصوص األئمة والمحدثي
 اإلعتقاد.

 :132/ 1قاؿ الحافظ الخطيب البغدادي في الفقثو والمتفقو 
 باب القوؿ فيما يرد بو خير الواحد:

 ... وإذا روى الثقة المأموف خبرا متصل اإلسناد رُدَّ بأمور:
نو، ألف الشرع إنما يرد بمجوزات العقوؿ، وأما أحدىا: أف يخالف موجبات العقوؿ فيعلم بطبل

 بخبلؼ العقوؿ فبل.



 الثاني: أف يخالف نص الكتاب، أو السنة المتواترة، فيعلم أنو ال أصل لو أو منسوخ.
 والثالث: يخالف اإلجماع فيستدؿ على أنو منسوخ أو ال أصل لو....

، فيدؿ ذلك على أنو ال أصل لو، الرابع: أف ينفرد الواحد برواية، يجب على كافة الخلق علمو
 ألنو ال يجوز أف يكوف لو أصل، وينفرد ىو بعلمو من بين الخلق العظيم... إلخ كبلمو.

 432وقاؿ أيضا في كتابو ) الكفاية في علم الرواية ( /
 باب ذكر ما يقبل فيو خبر الواحد وما ال يقبل فيو:

على المكلفين العلم بها والقطع عليها،  خبر الواحد ال يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ
والعلة في ذلك أنو إذا لم يعلم أف الخبر قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف أبعد من 
العلم بمضمونو، فأما ما عدا ذلك من األحكاـ التي يوجب علينا العلم بأف النبي صلى اهلل عليو 

 فإف خبر ا لواحد فيها مقبوؿ والعمل واجب.وآلو وسلم قررىا وأخبر عن اهلل عز وجل بها 
 وعقد بابا في كتابو ىذا سماه:

 ] ذكر شبهة من زعم أف خبر الواحد يوجب العلم، وإبطالها [.
 :357وقاؿ البيهقي في األسماء والصفات/ 

ولهذا الوجو من اإلحتماؿ ترؾ أىل النظر من أصحابنا اإلحتجاج بأخبار اآلحاد في صفات اهلل 
 ذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو اإلجماع، واشتغلوا بتأويلو.تعالى، إ

 :7/ 1قاؿ الحافظ ابن عبد البر في ) التمهيد ( 
واختلف أصحابنا وغيرىم في خبر الواحد العدؿ ىل يوجب العلم والعمل جميعا، أـ يوجب 

وف العلم، وىو قوؿ العمل دوف العلم؟ والذي عليو أكثر أىل العلم منهم أنو يوجب العمل د
الشافعي وجمهور أىل الفقو والنظر، وال يوجب العلم عندىم إال ما شهد بو على اهلل وقطع 

 العذر بمجيئو قطعا وال خبلؼ فيو.
وقاؿ اإلماـ الشافعي: األصل القرآف والسنة وقياس عليها، واإلجماع أكبر من الحديث المنفرد 

. 
، 233، 231وأبو حاتم في ) آداب الشافعي ( ، 105/ 9رواه عنو أبو نعيم في الحلية 

 .30/ 2والبيهقي في ) مناقب الشافعي ( 
: باب 196/ 13وعليو اإلماـ البخاري قاؿ في كتاب أخبار اآلحاد من صحيحو بشرح الفتح 

 ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوؽ، في األذاف والصبلة والصـو والفرائض واألحكاـ.
،  قاؿ الحافظ ابن حجر في شرحو عليو: وقولو: والفرائض بعد قولو: في األذاف والصبلة والصـو

من عطف العاـ على الخاص، وأفرد الثبلثة بالذكر لئلىتماـ بها، قاؿ الكرماني: ليعلم إنما ىي 
 في العمليات ال في اإلعتقاديات.

 :131/ 1وقاؿ النووي في شرحو على مسلم 



وط المتواتر، سواء كاف الراوي لو واحدا أو أكثر، وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيو شر 
واختلف في حكمو فالذي عليو جماىير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدىم من 

المحدثين والفقهاء وأصحاب األصوؿ: أف خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلـز العمل 
 بها، ويفيد الظن وال يفيد العلم ...

 :12لبغدادي في كتابو أصوؿ الدين / وقاؿ عبد القاىر ا
وأخبار اآلحاد متى صح إسنادىا وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها 

 دوف العلم.
 (. 26 - 25وىو قوؿ الحافظ ابن حجر أيضا انظر شرح نخبة الفكر ص ) 

 :133/ 2وقاؿ ابن تيمية في منهاج السنة 
 حاد فكيف يثبت بو أصل الدين الذي ال يصح اإليماف إال بو.الثاني: أف ىذا من أخبار اآل

قاؿ اإلماماف ابن السبكي في جمع الجوامع والمحلي في شرحو: )خبر الواحد ال يفيد العلم إال 
بقرينة( كما في إخبار الرجل بموت ولده المشرؼ على الموت، مع قرينة البكاء، وإحضار 

 الكفن والنعش.
( يفيده ) مطلقا (. جمع الجوامع البن السبكي بشرح جبلؿ الدين  ) و ( قاؿ ) األكثر ال

 .215ص  3المحلي مع حاشية ابن قاسم العبادي ج 
وفي تنقيح ابن الحاجب وشرحو ) التوضيح ( ما نصو: والثالث ػ ويعني بو الخبر اآلحادي ػ 

فية لوجوب العمل يوجب عليو الظن إذا اجتمع الشرائط التي نذكرىا إف شاء اهلل تعالى، وىي كا
ألنو ال يوجب العلم؛ وال عمل إال عن علم... إلى أف قاؿ : والعقل يشهد أنو ال يوجب اليقين. 

ىامش حاشية التلويح للسعد التفتازاني، مطبعة مكتب  432 -431التوضيح على التنقيح / 
 ىػ.1310صنايع من طرؼ الشركة الصحافية العثمانية شواؿ من سنة 

التفتازاني عليهما أف ىذا ىو قوؿ الجمهور. انظر التلويح للسعد التفتازاني /  وفي حاشية السعد
431. 

ثم قاؿ: بل العقل شاىد بأف خبر الواحد العدؿ ال يوجب اليقين، وأف احتماؿ الكذب قائم 
وإف كاف مرجوحا، وإال لـز القطع بالنقيضين عند إخبار العدلين بهما. المرجع السابق ص 

433. 
وقاؿ حجة اإلسبلـ أبو حامد الغزالي: اعلم أنا نريد بخبر الواحد في ىذا المقاـ ما ال ينتهي من 
األخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم، فما نقلو جماعة من خمسة أو ستة مثبل فهو خبر الواحد 

رورة فإنا ال ... إلى أف قاؿ: وإذا عرفت ىذا فنقوؿ خبر الواحد ال يفيد العلم، وىو معلـو بالض
نصدؽ بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدؽ بالضدين؟ وما حكي 

عن المحدثين من أف ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنو يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى 



الظن علما، ولهذا قاؿ بعضهم: يورث العلم الظاىر. والعلم ليس لو ظاىر وباطن وإنما ىو 
 طبعة بوالؽ.145/  1المستصفي لئلماـ أبي حامد الغزالي الظن. 

وفي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت البن عبد الشكور ما نصو: األكثر من أىل األصوؿ 
ومنهم األئمة الثبلثة على أف خبر الواحد، إف لم يكن ىذا الواحد المخبر معصوما نبيا، ال يفيد 

ال ... إلى أف قاؿ: لو أفاد خبر الواحد العلم ألدى إلى العلم مطلقا، سواء احتف بالقرائن أو 
التناقض إذا أخبر عدالف بمتناقضين ... ثم قاؿ: وذلك أي إخبار العدلين بمتناقضين جائز بل 

واقع، كما ال يخفى على المستقرئ في الصحاح والسنن والمسانيد. فواتح الرحموت بشرح 
 .121/ 2مسلم الثبوت المطبوع بذيل المستصفي 

وقاؿ اإلماـ محمد عبده في إحدى فتاواه: ولو أراد مبتدع أف يدعو إلى ىذه العقيدة، فعليو أف 
يقيم عليها الدليل الموصل إلى اليقين، إما بالمقدمات العقلية البرىانية، أو باألدلة السمعية 

سنده، المتواترة، وال يمكنو أف يتخذ حديثا من حديث اآلحاد دليبل على العقيدة، مهما قوي 
فإف المعروؼ عند األئمة قاطبة أف أحاديث اآلحاد ال تفيد إال الظن }َوِإفَّ الظَّنَّ اَل يُػْغِني ِمَن 

[. من فتوى لئلماـ محمد عبده نقلها القاسمي في تفسير سورة 28اْلَحقٍّ َشْيًئا { ]النجم:
 ئو.طبع عيسى البابي الحلبي وشركا 13/4920األحزاب من تفسيره محاسن التأويل 

وقاؿ العبلمة السيد محمد رشيد رضا: إف بعض أحاديث اآلحاد تكوف حجة عند من ثبتت 
عنده واطمأف قلبو بها، وال تكوف حجة على غيره يلـز العمل بها، ولذلك لم يكن الصحابة 
رضي اهلل عنهم يكتبوف جميع ما سمعوه من األحاديث ويدعوف إليها، مع دعوتهم إلى اتباع 

بو، وبالسنة العملية المتبعة المبينة لو إال قليبل من بياف السنة، كصحيفة علي كـر القرآف والعمل 
اهلل وجهو، المشتملة على بعض الحكاـ كالدية، وفكاؾ األسير، وتحريم المدينة كمكة، ولم 
يرض اإلماـ مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أف يحمبل الناس على العمل بكتبو حتى 

 138/ 1جب العمل بأحاديث اآلحاد على من وثق بها رواية وداللة. المنار الموطأ، وإنما ي
 الطبعة الرابعة.

وإذا كاف ىذا موقف حجية اآلحادي في األمور الفرعية العملية فكيف باإلعتقاد؟! بل كيف 
تكوف حجيتو مع معارضتو للقطعي المتواتر؟! وقد قاؿ ىذا اإلماـ نفسو: وإذا كاف من علل 

نعة من وصفو بالصحة مخالفة راويو لغيره من الثقات، فمخالفة القطعي من القرآف الحديث الما
 .86 - 85المتواتر أولى بسلب وصف الصحة عنو. المرجع السابق 

ولهذا ردت عائشة كثيرا من األحاديث التي كاف يرويها بعض الصحابة لمخالفتها للقرآف 
 وموجبات العقوؿ.

 اهلل عليو وآلو وسلم رأى ربو، وىو أنس وغيره.ردت حديث من ادعى أف محمدا صلى 
أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: رأيت ربي. وقبلو  494/ 8روى ابن حجر في الفتح 



 في نفس الصفحة أف ابن خزيمة روى بإسناد جيد عن أنس قاؿ: رأى محمد ربو.
مسروؽ قاؿ: عن  8/ 3، ومسلم بشرح النووي 492/ 8فردت ذلك كما في البخاري فتح 

قلت لعائشة رضي اهلل عنهما: يا ُأمتاه، ىل رأى محمد ربو؟ فقالت: ) لقد قف شعري مما 
قلت، أين أنت من ثبلث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أف محمدا رأى ربو فقد كذب، 

[. } 103ِبيُر { ]األنعاـ:ثم قرأت: } اَل ُتْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر َوُىَو ُيْدِرُؾ اأْلَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف اْلخَ 
 [ (.51َوَما َكاَف لَِبَشٍر َأْف ُيَكلٍَّمُو اللَُّو ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب ...{ ]الشورى:

 فها ىي أـ المؤمنين ترد الخبر اآلحادي المخالف لصريح القرآف وتكذب من رواه.
( أف عمر وابنو عبد  642 - 638/ 2(، ومسلم )  152 - 151/ 3وروى البخاري ) فتح 

اهلل رويا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: )) إف الميت يعذب ببكاء أىلو عليو 
(. فقالت: يغفر اهلل ألبي عبد  235/ 6((. فردت ذلك عائشة كما في صحيح مسلم ) 

 عليو وآلو وسلم الرحمن. أما إنو لم يكذب، ولكنو نسي أو أخطأ، إنما مر رسوؿ اهلل صلى اهلل
على يهودية يُبكي عليها فقاؿ: )) إنهم ليبكوف عليها، وإنها لتعذب في قبرىا ((. وفي رواية 
أخرى لمسلم قالت: )) ال واهلل ما حدث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف اهلل يعذب 

[ 18ْزَر ُأْخَرى { ]فاطر:المؤمن ببكاء أحد .... ثم قالت: حسبكم القرآف } َواَل َتِزُر َواِزرٌَة وِ 
.)) 

 وروت أيضا حديث أبي ىريرة.
( عن مكحوؿ قيل لعائشة: إف أبا ىريرة يقوؿ: قاؿ رسوؿ  215روى أبو داود الطيالسي ) ص 

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) الشـؤ في ثبلث في الدار والمرأة والفرس ((. فقالت عائشة: 
ؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: )) قاتل اهلل اليهود لم يحفظ أبو ىريرة ألنو دخل ورسو 

 يقولوف: إف الشـؤ في ثبلث في الدار والمرأة والفرس ((. سمع آخر الحديث ولم يسمع أولو.

(1/49) 

 

[. يريد: ألم 45أال ترى أف اهلل تعالى يقوؿ: } َأَلْم تَػَر ِإَلى رَبٍَّك َكْيَف َمدَّ الظٍّلَّ { ]الفرقاف:
[. وقولو تعالى: 1م، وكذلك قولو تعالى: } َأَلْم تَػَر َكْيَف فَػَعَل رَب َك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل { ]الفيل:تعل

ْقَناُىَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماءِ   ُكلَّ َشْيٍء } َأَوَلْم يَػَر الَِّذيَن َكَفُروا َأفَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكانَػَتا رَتْػًقا فَػَفتػَ
( بهذه اآليات صحة ما ادعيناه من الرؤية، وقد 1[. فباف )30 يُػْؤِمُنوَف { ]األنبياء:َحيٍّ َأَفبَل 

 (.2تكوف بمعنى العلم )
 [ اهلل واحد] 



 فإف قيل: ما الدليل على أف اهلل تعالى واحد؟
قيل لو: الدليل على ذلك، أنو لو كاف معو ثاني لصح بينهما التمانع، وصحة التمانع تقضي 

ى أحدىما بالعجز والضعف، ألف المتمانعين إذا تمانعا، يمنع كل واحد منهما عليهما، أو عل
( أحدىما يمنع صاحبو، فإف منع أحدىما صاحبو، وجب القضاء بالضعف 3صاحبو، أو يكوف )

على الممنوع، وإف منع كل واحد منهما صاحبو، وجب القضاء عليهما بالضعف، واإللو ال 
ثاني معو. وقد نبو اهلل تعالى على معنى ىذا الدليل بقولو: } يكوف ضعيفاً، فثبت أنو واحد ال 

[. وبقولو 42ُقْل َلْو َكاَف َمَعُو آِلَهٌة َكَما يَػُقوُلوَف ِإًذا اَلبْػتَػَغْوا ِإَلى ِذي اْلَعْرِش َسِبيبًل { ]اإلسراء:
. وبقولو: ? َما اتََّخَذ اللَُّو ِمْن َوَلٍد [22تعالى: } َلْو َكاَف ِفيِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اللَُّو َلَفَسَدتَا { ]األنبياء:

 َوَما
__________ 

 ( في المخطوطة: فيات. مصحفة.1)
 ( لعل العبارة ىكذا: ما ادعيناه من الرؤية بمعنى العلم.2)
 ( لعل كلمة ) يكوف ( زائدة.3)

(1/55) 

 

َعبَل بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض ُسْبَحاَف اللَِّو َعمَّا َيِصُفوَف َكاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإًذا َلَذَىَب ُكل  ِإَلٍو ِبَما َخَلَق َولَ 
 [.91{ ]المؤمنوف:

 [ القرآف] 
 فإف قيل: فما قولكم في القرآف؟

قيل لو: نزعم أنو كبلـ اهلل، ووحيو ومستنزلو، وأنو مخلوؽ، والدليل على ذلك أنو محَدث، وال 
 أف يكوف مخلوقاً.محِدث لو إال اهلل، وما أحدثو اهلل تعالى، فيجب 

 فإف قيل: ولم قلتم إنو محدث؟
قيل لو: ألنو سور مفصلة، ولو أوؿ وآخر، ونصف وثلث وسبع، وما كاف كذلك فيجب أف 

يكوف محدثاً، ألف كل ذلك شيء يستحيل على القديم تعالى، وأيضا فإنا قد بينا فيما تقدـ من 
يجب أف يكوف مثبًل لو، وقد بينا أف ىذا الكتاب أف ما شارؾ القديم تعالى في كونو قديماً ف

اإللو ال مثل لو، فوجب أف ال يكوف القرآف قديماً، وإف لم يكن قديما فوجب حدوثو، وقد قاؿ 
اهلل تعالى وجل ذكره: } َما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبٍِّهْم ُمْحَدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُىْم يَػْلَعُبوَف { 

[. والذكر ىو 5َوَما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمَن الرَّْحَمِن ُمْحَدٍث { ]الشعراء: [. وقاؿ: }2]األنبياء:



 القرآف.
 [ ؟9أال ترى إلى قوؿ اهلل تعالى: } ِإنَّا َنْحُن نَػزَّْلَنا الذٍّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظوَف { ]الحجر:

- - - 
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 باب ] العدؿ [
 [ اإلرادة] 

( إال إذا كاف القديم 1م تعالى تحسن لوقوعها على وجو، ال تقع عليو )اعلم أف أفعاؿ القدي
(، وقد ثبت أف اآلمر 2تعالى مريدًا، والذي يدؿ على ذلك، أنو تعالى قد ثبت أنو آمر ومخبر )

( ال يكوف مخبراً إال إذا أراد إيقاع 3ال يكوف آمراً إال بأف يكوف مريداً للمأمور بو، والمخبر )
 فإذا ثبت ذلك ثبت أف القديم تعالى مريد. الحروؼ خبرًا،

فإف قيل: ولم قلتم إف اآلمر ال يكوف آمرا إال إذا كاف مريداً للمأمور بو، والمخبر ال يكوف 
 مخبراً إال إذا أراد إيقاع الحروؼ خبرًا؟

(، فبل بد من وجو ما، 4قيل لو: إنما قلنا ذلك ألف لفظ األمر يصلح للتهدد كما يصلح لؤلمر )
( آمرًا، وليس ذلك الوجو إال كوف اآلمر مريداً للمأمور بو، ألف سائر 5يكوف اآلمر )لو 

األوصاؼ والمعاني ال تؤثر في ذلك، وكذلك القوؿ في الخبر، ألف الخبر عن زيد بن عبد اهلل، 
مثل الخبر عن زيد بن خالد، بل اللفظتاف واحدة، فبل بد من أمر ما، لو يتعلق كل واجد من 

مخبره، وليس ذلك غير كوف المخبر مريداً إيقاع الحروؼ خبرًا، إذ سائر المعاني الخبرين ب
 واألوصاؼ ال تؤثر فيو.

 (، أومريد بإرادة محدثة؟6فإف قيل: فهل تقولوف بأنو تعالى مريد بإرادة محدثة لنفسو )
مريدًا  (، ونحيل القوؿ إنو مريد لنفسو، ألنو لو كاف7قيل لو: نقوؿ إنو مريد بإرادة محدثة )

 لنفسو لوجب أف يكوف مريدا لجميع اإلرادات، ]وىذا[ يؤدي أف يكوف
__________ 

 ( في المخطوطة: عليها. ولعل الصواب ما أثبت.1)
 ( في المخطوطة: آمرا ومخبرا.2)
 ( في المخطوطة: والمخبر عنو ال يكوف مخبرًا. ولعل الصواب حذؼ كلمة )عنو(.3)
 كما يصلح األمر. ولعل الصواب ما أثبت.  ( في المخطوطة: يصلح التهدد4)
 ( في المخطوطة: لآلمر. ولعل الصواب ما أثبت.5)



 ( لعل السؤاؿ ىكذا: مريد لنفسو؟ أو مريد بإرادة محدثة.6)
 ( اختلف أصحابنا وغيرىم في حقيقة اإلرادة اإللهية على أقواؿ:7)

 ه القبيح.األوؿ: الوقف في حقيقتها مع اعتقاد أف اهلل يريد الحسن ويكر 
وىذا قوؿ الحسن بن بدر الدين، والهادي بن إبراىيم، واإلماـ شرؼ الدين، والمفتي، 

 والجبلؿ.
 الثاني: إرادتو في أفعالو فعلو، وفي فعل غيره األمر بو، واإلخبار نفس الخير.

وىذا قوؿ الصادؽ، والهادي، والقاسم العياني، واإلماـ أحمد بن سليماف، والسيد حميداف، 
 م قولي اإلماـ القاسم بن محمد، والنظاـ، وأبي الهذيل.وقدي

 الثالث: إرادتو علمو باشتماؿ الفعل على مصلحة، وكراىتو علمو باشتمالو على مفسده.
وىو قوؿ اإلماـ يحيى بن حمزة، والقوؿ الثاني لئلماـ القاسم بن محمد، وأبي الهذيل، والنظاـ، 

ا القوؿ إلى معتزلة بغداد بناء على أف ىذا القوؿ والبلخي، والجاحظ، والخوارزمي، ونسبة ىذ
والقوؿ الثاني السابق بمعنى واحد. وبيانو: أنو سبحانو مريد ال بإرادة الستحالة حقيقتها في 

حقو، وقد ثبت كونو عليما حكيما، فإذا َعلم كوف فعلو مشتمبل على المصلحة أوجده من غير 
و تعالى، وصح إطبلؽ اسم اإلرادة في حقو تقدـ ضمير، فصح إطبلؽ اسم اإلرادة على علم

 تعالى على المراد، لما لم يكن بينو وبين مراده واسطة إرادة.
 الرابع: إرادتو معنى حادث موجود ال في محل غير مراد في نفسو.

وىو قوؿ المؤيد باهلل، والسيد ما نكديم، وأبي طالب، والمنصور باهلل، واألمير الحسين، 
معتزلة، كأبي علي، وأبي ىاشم، والقاضي، وأبي عبد اهلل البصري، والمهدي، وجماىير ال

 وغيرىم.
 الخامس: إرادتو: معنى قديم قائم بذاتو. وىو قوؿ األشعرية.
 السادس: أف اهلل مريد لذاتو. وىو قوؿ النجارية من المجبرة.

 وثمت أقواؿ أخرى أعرضنا عنها لسخافتها.
ىو ما نطق بو القرآف الكريم. وعذري في إيراد ىذه وأسلم األقواؿ فيما أرى القوؿ األوؿ، و 

المقاالت إشارة اإلماـ إليها، وذكره لمذىبو وإال فإف اإلعراض عن الخوض فيها أسلم.واهلل 
 تعالى أعلم.
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مريداً للضدين في حالة واحدة، وذلك محاؿ، ويجب أف يكوف الواحد منا إذا أراد أف يرزؽ 
( لذلك، وىذا فاسد، فثبت بطبلف القوؿ بأنو 2القديم أيضا مريدا )( أمواال وأوالدا، أف 1)

 مريد لنفسو، وإذا بطل ذلك ثبت أنو مريد بإرادة محدثة.
 [ مراد اهلل من المكلفين الطاعات] 

 (؟3فإف قيل: ما الذي أراد اهلل تعالى من جميع المكلفين عندكم من الكافر، والفساؽ )
من جميع المكلفين برىم وفاجرىم، مؤمنهم وكافرىم، ىو قيل لو: الذي أراد اهلل تعالى 

 الطاعات، الفرائض منها والنوافل، وال يجوز أف يريد شيئا من القبائح.
يٍَّن َلُكْم َويَػْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َويَػُتوَب َعَليْ  ُكْم أال ترى إلى قولو تعالى: } يُرِيُد اللَُّو لِيُبػَ

بًل َعِليٌم َحِكيٌم ، َواللَُّو يُرِيُد َأْف يَػُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الشََّهَواِت َأْف َتِميُلوا َميْ َواللَُّو 
ْنَساُف َضِعيًفا { ]النساء: [. وقاؿ: } يُرِيُد 28-26َعِظيًما ، يُرِيُد اللَُّو َأْف ُيَخفٍَّف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ

[. وقاؿ: } َوَما اللَُّو يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَباِد { 185ُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر { ]البقرة:اللَُّو ِبكُ 
[. فنفى عن نفسو إرادة القبائح، وبيَّن أنو مريد للطاعة، وكذَّب اهلل تعالى من أراد 31]غافر:

اَؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّو َما إضافة الشرؾ إلى اهلل ووبخهم على ذلك، فقاؿ تعالى: } َوقَ 
ِمْن  َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء َنْحُن َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِو ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك فَػَعَل الَِّذينَ 

وقاؿ: } َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو  [.35قَػْبِلِهْم فَػَهْل َعَلى الر ُسِل ِإالَّ اْلَببَلُغ اْلُمِبيُن { ]النحل:
َذاُقوا بَْأَسَنا َشاَء اللَُّو َما َأْشرَْكَنا َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َحتَّى 

 َف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْف َأنْػُتْم ِإالَّ َتْخُرُصوَف {ُقْل َىْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَػُتْخرُِجوُه لََنا ِإْف تَػتَِّبُعو 
__________ 

 ( في المخطوطة: أف يردؼ. ولعل الصواب ما أثبت.1)
 ( خبر ليكوف. ولعلها: مريد.2)
 ( لعلها: الفاسق.3)
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 [. ومما يدؿ على أف اهلل ال يريد القبائح أنو لو أرادىا لوجب أف يكوف العصاة148]األنعاـ:
(، وأيضا فإف 1مطيعين، وذلك محاؿ، ألف المطيع إنما يكوف مطيعاً لوقوعو إذا فعل مراده )

إرادة القبيح قبيحة، واهلل تعالى ال يفعل القبائح، فثبت أنو ال يفعل إرادة الكفر والفسوؽ 
 والمعاصي، فإذا لم يفعل إرادتها لم يكن مريدا لها، وليس يلزمنا ما تظنو المجبرة من أنا قد

( وجد من القبائح، ألنو إذا وجد ما  2حكمنا على اهلل بالضعف، متى قلنا إنو غير مريد لما )



 ( مريد لو، ال يؤثر ذلك في أحوالو.3كاف القديم غير )
أال ترى أف كل من مضى من اليهود والنصارى إلى الكنائس والِبَيع، ال يوجب ضعًفا للمسلمين 

 ألف ذلك ال يؤثر في أحوالهم. واإلماـ، وإف كاف ذلك غير مراد لهم،
فإف قيل: أوليس المسلمين قد قالوا ما شاء اهلل كاف، وما لم يشأ لم يكن. وىذا خبلؼ 

مذىبكم، ألف عندكم أف اهلل تعالى أراد الطاعات من الكفار، مع أنها لم تكن، وىو غير مريد 
 للمعاصي الكائنة منهم؟

 اهلل تعالى من أفعاؿ نفسو، دوف أفعاؿ غيره.قيل لو: إف المسلمين أرادوا بذلك ما يريده 
أال ترى أف غرضهم بهذا القوؿ وصف إقراره وثبات امتداحو، وقد علمنا أف وقوع ما يريده 

 الواحد منا من أفعاؿ عبادتو، ال يدؿ على قدرتو.
أال ترى أف العبد قد يفعل ذلك مع ضعف سيده، وإنما يدؿ على اقتدار المريد ما يقع من 

إذا كاف من أفعالو، فوجب أف يكوف غرض المسلمين ما بيَّناه، فإذا صح ذلك لم يجب  المراد،
 لو فساد مذىبنا.

__________ 
 ( لعل ىنا سقطا.1)
 ( في المخطوطة: لها. مصحفة.2)
 ( في المخطوطة: غيره مريدا لو. ولعل الصواب ما أثبت.3)
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 فصل
 [ اهلل غير مريد للقبائح] 

 فقاؿ: ما الدليل على أف اهلل تعالى ال يفعل شيئا من القبائح؟فإف سأؿ سائل 
 قيل لو: الدليل على ذلك أنو تعالى قد ثبت:

 ػ استغناؤه عن جميع القبائح.
 ػ وكونو عالماً بقبحها.

 ػ وعالم باستغنائو عنها.
 والعالم بقبح القبيح متى استغنى عنو، ال يجوز أف يختاره على وجو من الوجوه.

 َفِلَم قلتم إنو سبحانو مستغٍن عن جميع القبائح؟ فإف قيل:
قيل لو: ألنو ال يخلو من أف يستحيل عليو عز وجل الشهوة ونفور النفس، أو ال يستحيبلف 



 عليو؟
فإف استحاال عليو ثبت استغناؤه عن جميع األشياء، ألف المحتاج إنما يحتاج إلى إدراؾ ما 

ستحالت عليو الشهوة ونفور النفس، استحالت عليو يشتهيو، أو دفع ما تنفر نفسو عنو، فمن ا
الحاجة. والحي إذا استحالت عليو الحاجة ثبت استغناؤه عن األشياء. فإف صح عليو الشهوة 

ونفور النفس ػ تعالى عن ذلك ػ استغنى بالحسن عن القبيح، ألف المحتاج ليس يحتاج إلى 
( 1نما يحتاج إليو فقط. وفي كبل )الشيء على الوجو الذي يقبح دوف الوجو الذي يحسن، وإ

 األمرين ثبوت استغناء القديم تعالى عن المقبحات.
 فإف قيل: ولم قلتم إنو عالم بقبح المقبحات، وعالم باستغنائو عنها؟

قيل لو: قد قدمنا الكبلـ في أنو تعالى ال يجوز أف يكوف عالماً بعلم، وإذا بطل أف يكوف عالماً 
م لنفسو، وِمن حكِم العالم لنفسو أف يعلم المعلومات كلها، على جميع بعلم، ثبت أنو تعالى عال

 الوجوه التي يصح أف تعلم عليها.
__________ 

 ( في المخطوطة: كل. ولعل الصواب ما أثبت.1)
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 فإف قيل: فهل تقولوف إف ما يقبح عندكم فعلو، يقبح من اهلل تعالى فعلو؟
القديم تعالى، متى فعلو على الوجو الذي إذا فعلناه عليو قَػُبَح قيل لو: نقوؿ إنو يقبح فعلو من 

منا. والذي يدؿ على ذلك أف الذي يقبح إنما يقبح لصفة ترجع إليو، ال لصفة ترجع إلى 
 الفاعل.

( فيو صفاتو الراجعة إليو، مثاؿ ذلك أف الخبر يقبح لكونو كذباً، فلو 1أال ترى أف المؤمن )
َن، وكذلك الضرب، قد يقبح لتعرٍّيو من المنافع، فلو حصلت فيو خرج عن كونو كذبا لَحسُ 

 المنافع لَحُسن.
فباف بذلك أف الموِجب لقبح الفعل ىو ما يرجع إلى الفعل من األحكاـ، فإذا كاف ذلك كذلك 

وجب أف يقبح من القديم تعالى ما يقبح منا، إذا فعلو على الوجو الذي لكونو عليو قبح منا 
 فعلو.

 [ ذب اهلل من ال ذنب لوىل يُع] 
 فإف قيل: فهل يجوز أف يعذب اهلل أطفاؿ المشركين في اآلخرة؟

 قيل لو: لهم ال يجوز.



 فإف قيل: فما الدليل على ذلك؟
قيل لو: ألنو ال يحسن أف يُعاقب إال من يستحق العقاب، بارتكاب المعاصي، أو باإلنصراؼ 

م يرتكبوا شيئا من المعاصي، وال انصرفوا عن عن الواجبات، أو بفعل. وقد علمنا أف األطفاؿ ل
، 164( قاؿ اهلل تعالى: } َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى { ]األنعاـ:2شيء من الواجبات، وقد )

[. وال ظلم 49[. وقاؿ: } َواَل َيْظِلُم رَب َك َأَحًدا { ]الكهف:7، الزمر:18، فاطر:15اإلسراء:
 جناية لو اكتسبها، وال جريرة اقترفها، وال واجباً تركو.أقبح من تعذيب الطفل، وال 

__________ 
 ( ىكذا في المخطوطة، ولعل في الكبلـ سقطا، واهلل أعلم.1)
 ( في المخطوطة: فقد.2)
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فإف قيل: أليس يحسن من اهلل تعالى إيبلمهم في الدنيا، وكذلك إيبلـ البهائم، وسائر ما ال 
 تم أف يحسن منو تعالى تعذيب أطفاؿ المشركين في اآلخرة؟تكليف عليو، فما أنكر 

 قيل لو: إنما يحسن من اهلل تعالى إيبلـ األطفاؿ والبهائم في الدنيا، ألمرين:
 أحدىما: أنو استصبلح للمكلفين.

والثاني: أف اهلل سبحانو وتعالى معوٍّض لهم على ما نالهم من اآلالـ، وحل بهم من األسقاـ، 
آلخرة ليست دار تكليف، فيستصلح بإيبلمهم غيرىم، وال ىم يعوضوف على ما عوضا يربى، وا

تلحقهم من اآلالـ عند من أجاز ذلك، فوجب أف ال يكوف حكم تعذيبهم في اآلخرة مثل حكم 
 إيبلمهم في الدنيا.

 [ أفعاؿ العباد ليست من خلق اهلل] 
هلل، وأف العباد ىم الذين فإف قاؿ قائل: فما الدليل على أف أفعاؿ العباد غير مخلوقة 

 يحدثونها؟
قيل لو: الدليل على ذلك بأنها تقع بحسب أحوالهم، ودواعيهم، وىم الذين يستحقوف عليها 

المدح والذـ، فثبت تعلقها بهم، وال وجو يصح من أجلو تعلق الفعل بالفاعل إال الحدوث، 
تعالى، فباف أنها غير  فواجب أف تكوف ىذه األفعاؿ محدثة من جهة العبيد، دوف جهة اهلل

مخلوقة هلل تعالى. وأيضا فقد ثبت أف من فعل الظلم يكوف ظالماً، ومن فعل الكذب يكوف  
كاذباً، ومن فعل العدؿ يكوف عاداًل، ومن فعل الصدؽ يكوف صادقاً، فلو كاف الفاعل لها 

ا، تعالى اهلل عن لوجب أف يكوف ظالماً بظلمنا، وكاذباً بكذبنا، وعادالً بعدلنا، وصادقاً بصدقن



 ذلك علواً كبيرًا.
( والحركة وال يكوف متحركاً؟! وما أنكرتم 1فإف قيل: أليس اهلل يخلق الولد، وال يكوف والداً )

أف يخلق اهلل الظلم وال يكوف ظالماً، والكذب وال يكوف كاذباً، والصدؽ وال يكوف صادقاً بو، 
 والعدؿ وال يكوف عادالً بو؟

__________ 
 من المخطوطة: والدًا. وجواب السؤاؿ يقتضيها فأثبتناىا. ( سقط1)
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قيل لو: ليس يشتبو األمراف، ألف الظالم اسم لمن فعل الظلم، والصادؽ اسم لمن فعل 
الصدؽ، فمن فعل الظلم والكذب والعدؿ والصدؽ، ال بد من أف يكوف ظالما وكاذبا وعادالً 

( ليس اسما 1الحركة، بل ىو اسم لمن حلَّتو، والوالد )وصادقاً، والمتحرؾ ليس اسما لمن فعل 
لمن فعل الولد، وإنما ىو اسم لمن ُوِلَد المولود على فراشو، فبل يجب أف يكوف َمن فَػَعَل 

 الحركة والوَلَد متحركاً والدًا.
 فإف قيل: فهل تقولوف إف اإلستطاعة قبل الفعل؟

مع الفعل لكاف اهلل قد كلف عباده ما ال قيل لو: نعم. والذي يدؿ على ذلك أنها لو كانت 
يطيقوف، ألنو قد كلف الكفار أف يؤمنوا، فلو كانت اإلستطاعة مع الفعل لكاف الكافر غير 

مستطيع لئليماف، وقد ثبت أف تكليف ما ال يطاؽ قبيح، فوجب أف يكوف الذي يؤدي إليو من 
يتوضأ أبداً بالماء، غير قادر على  القوؿ فاسدًا. وأيضا فلو كانت اإلستطاعة مع الفعل لكاف من

التوضؤ بو، ولو كاف غير قادر على التوضؤ بو، لوجب أف يكوف التيمم جائزا لو، ألف المسلمين 
قد أجمعوا على أف من لم يقدر على التوضؤ بالماء جاز لو التيمم، وفي ىذا أف الواجد للماء 

ستطاعة مع الفعل لكاف يجب أف لو صلى طوؿ عمره بالتيمم، أجزاه!! وأيضا فلو كانت اإل
يكوف اإلنساف لو أكل الميتة طوؿ عمره لم يأكل إال المباح، ألف عندىم أف آكل الميتة ال 

يقدر على أكل غيرىا، والمسلموف قد أجمعوا على أف من لم يقدر إال على أكل الميتة فأكلها 
 مباح، وىذا المذىب أكثر فساداً من أف يحتاج فيو إلى اإلكثار.

- - - 
__________ 

 ( في المخطوطة: والولد. والصواب ما أثبت.1)
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 باب النبوة
 إف سأؿ سائل: فقاؿ ما قولكم في النبوة؟

قيل لو: نقوؿ إف محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم رسوؿ اهلل تبارؾ وتعالى، إلى كافة 
أخبر بو فهو صدؽ، ويقر بنبوتو جميع  خلقو، ونقوؿ إف كل ما أتى بو من عند اهلل فهو حق، وما

األنبياء الذين أخبر اهلل عز وجل رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم بنبوتهم، والدليل على ذلك ما 
أظهره اهلل تعالى على يديو من المعجزات الدآلة على نبوتو، ]منها[ إشباعو الناس الكثير 

 (، ومنها1بالطعاـ اليسير )
__________ 

بن سلمة عن أبيو قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في غزوة  ( عن إياس1)
فأصابنا جهد حتى ىممنا أف ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي اهلل فجمعنا تزوادنا فبسطنا لو نطعاً 

فاجتمع زاد القـو على النطع، قاؿ: فتطاولت ألحرزه كم ىو، فحرزتو كربضة العنز ونحن أربع 
ؿ: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً ثم حشونا ُجُربنا، فقاؿ نبي اهلل صلى اهلل عليو وآلو عشرة مائة، قا

وسلم: فهل من وضوء؟ قاؿ: فجاء رجل بأدواة فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا 
ندغفقو دغفقة أربع عشرة مائة، قاؿ: ثم جاء بعد ذلك ثمانية، فقالوا: ىل من طهور؟ فقاؿ 

 عليو وآلو وسلم: فرغ الوضوء. أخرجو مسلم في صحيحو في كتاب رسوؿ اهلل صلى اهلل
 الضيافة، في باب استحباب خلط األزواد إذا قلَّت.

وعن جابر بن عبد اهلل قاؿ: لما حفر الخندؽ رأيت برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
هلل عليو خمصاً فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: ىل عندؾ شيء ؟ فإني رأيت برسوؿ صلى ا

وآلو وسلم خمصاً شديداً فأخرجت لي جراباً فيو صاع من شعير ولنا بهيمة داجن، قاؿ: 
فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم فقالت: ال تفضحني برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ومن معو، قاؿ: فجئتو 
ررتو فقلت: يا رسوؿ اهلل إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعاً من شعير كاف عندنا فتعاؿ فسا

أنت ونفر معك، فصاح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقاؿ: يا أىل الخندؽ إف جابراً قد 
صنع لكم سواراً فحيهبل بكم، وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ال تنزلن برمتكم وال 

تخبزف عجينتكم حتى أجيء، فجئت وجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقدـ الناس 
حتى جاءت امرأتي فقلت: بك وبك، فقلت: قد فعلت الذي قلت لي، فأخرجت لو عجينتنا 

فبصق فيها وبارؾ، ثم عمد إلى من برمتنا فبصق فيها وبارؾ، ثم قاؿ: إدعي خابزة فلتخبز 
وال تنزلوىا وىم ألف، فأقسم باهلل ألكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإف  معك، وأقدحي من برمتكم



برمتنا لتغط كما ىي، وإف عجينتنا لتخبز كما ىي. أخرجو مسلم في صحيحو في كتاب األشربة، 
 في باب جواز استتباعو غيره إلى دار من يثق برضاه.

(1/66) 

 

(، وغير ذلك مما يكثر 2يده )(، ومنها تسبيح الحصى في 1إجابة الشجرة لو حين دعاىا )
 عده وإحصاؤه ، ومعظم ذلك كلو ىو القرآف.

__________ 
( عن عبادة بن الوليد قاؿ: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في الحي من األنصار قبل أف 1)

يهلكوا، فكاف أوؿ من لقينا أبا اليسر صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ثم ساؽ 
قاؿ: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو في مسجده وىو  الحديث ... إلى أف

يصلي ... إلى أف قاؿ جابر: سرنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حتى نزلنا وادياً 
أفيح، فذىب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقضي حاجتو فاتبعتو بأداوة من ماء، فنظر 

عليو وآلو وسلم فلم ير شيئا يستتر بو فإذا شجرتاف بشاطئ الوادي فانطلق رسوؿ اهلل صلى اهلل 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فأخذ بغصن من أغصانها، فقاؿ: انقادي عليَّ بإذف اهلل، 

فانقادت معو كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة األخرى فأخذ بغصن من 
عليَّ بإذف اهلل فانقادت معو كذلك، حتى إذا كاف بالمنصف مما بينهما أغصانها، فقاؿ: انقادي 

فقاؿ: التئما عليَّ بإذف اهلل فالتأمتا ... إلى أف قاؿ جابر: فحانت  -يعني جمعهما  -آلـ بينهما 
مني لفتة فإذا أنا برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مقببل وإذا الشجرتاف قد افترقتا، فقامت  

منهما على ساؽ ... الحديث. أخرجو مسلم في صحيحو في كتاب الزىد، في باب  كل واحدة
 حديث جابر الطويل.

وعن ابن عباس قاؿ: جاء أعرابي إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: بما أعرؼ 
أنك نبي ؟ قاؿ: إف دعوت ىذا العذؽ من ىذه النخلة أتشهد إني رسوؿ اهلل ؟ فدعاه رسوؿ 

ى اهلل عليو وآلو وسلم فجعل ينزؿ من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو اهلل صل
 .2/285وسلم ثم قاؿ: ارجع فعاد، فاسلم األعرابي. أخرجو الترمذي 

وعن ابن عمر قاؿ: كنت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما 
د؟ قاؿ: إلى أىلي، قاؿ: ىل لك في خير؟ قاؿ: وما ىو؟ دنا منو قاؿ لو رسوؿ اهلل: أين تري

قاؿ: تشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأف محمداً عبده ورسولو، قاؿ: ومن يشهد 
على ما تقوؿ؟ قاؿ: ىذه السلمة، فدعاىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىي بشاطئ 



يديو فاستشهدىا ثبلثاً فشهدت ثبلثا أنو كما  الوادي، فأقبلت تخد األرض خداً حتى قامت بين
قاؿ، ثم رجعت إلى منبتها ورجع األعرابي إلى قومو وقاؿ: إف اتبعوني أتيتك بهم، وإال رجعت 

 .1/9مكثت معك. أخرجو الدارمي في سننو 
 ( أخرجو أبو نعيم في دالئل النبوة.2)
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 [ إعجاز القرآف] 
 رآف معجز؟فإف قيل: ومن أين علمتم أف الق

قيل لو: إنا قد علمنا ضرورة ذلك أف محمداً صلى اهلل عليو وآلو وسلم أتى بو، وتحدى العرب 
وقرَّعهم بالعجز عن اإلتياف بمثلو، فإف العرب لم يعارضوه، وقد علمنا أنو ال يجوز أف يكوف 

ى بذلوا تركهم للمعارضة إال للعجز، ألنو قد ثبت حرصهم على إبطاؿ أمره، وتوىين شأنو، حت
مهجهم وأموالهم، وقتلوا أبنآءىم، وآبآءىم. ومعلـو بكماؿ العقل أف من تحداه خصمو بأمر من 

األمور، وقرعو بالعجز عن اإلتياف بمثلو، فبل يجوز أف يعدؿ عن اإلتياف بمثلو، إلى ما ىو أشق 
لوال أنهم منو، إال إذا تعذر عليو ذلك، وال التباس في أف القتاؿ أشق من معارضة الكبلـ، ف

عجزوا عن المعارضة لم يجز أف يكونوا قد عدلوا عنها إلى القتاؿ، وثبت بذلك عجز العرب 
عن اإلتياف بمثل القرآف، فإذا ثبت عجزىم وثبت عجز جميع البشر ػ إذ العرب ىم الغاية في 

 الفصاحة والطبلقة ػ فثبت أف القرآف معجز.
 لى يديو فهو نبي؟فإف قيل: وكيف يدؿ المعجز على أف من ُأظهر ع

 قيل لو: ألف المعجز كالتصديق.
أال ترى أف من يدعي النبوة يقوؿ: اللهم إني إف كنت صادقا فاقلب ىذه العصا حية، وأنطق 

( غاية دعواه، كاف ذلك الفعل 1ىذا الذئب، وما جرى مجراه، فإذا فعل ذلك عند ادعائو )
  التصديقاً لو، وقد ثبت أف تصديق الكاذب قبيح، وأف اهلل

__________ 
 ( في المخطوطة: دعائو. ولعل الصواب ما أثبتنا.1)
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يفعل القبيح، فثبت أف من صدَّقو اهلل بإظهار العلم عليو، صادؽ فيما ادعاه من النبوة، ولما 
بيناه قلنا إف المجبرة ال يمكنها اإلستدالؿ بالمعجز على نبوة من ظهر عليو، ألف عندىم أف اهلل 

( يؤمٍّنهم أف 1يفعل كل فعل يشار إليو، قبيحاً كاف أو حسناً، وأف لو أف يضل عباده فما )تعالى 
 يصدٍّؽ الكاذبين في ادعاء النبوة.

 [ أخبار النبي صدؽ] 
 فإف قيل: ولم قلتم إف جميع ما أخبر بو النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم صدؽ؟

ثبت أف الحكيم ال يجعل رسولو من يكذب أو قيل لو: ألنو قد ثبت كونو رسوالً هلل تعالى، وقد 
يفتري في شيء يؤديو عنو، فهذا دليل على صدقو عليو السبلـ في جميع ما يؤديو عن اهلل 

 تعالى.
فأما ما يدؿ على صدقو في سائر ما يخبر بو عنو، فإجماع المسلمين على أف تصديق النبي 

(، فثبت أنو صادؽ في 2واجب ) صلى اهلل عليو وآلو وسلم في جميع ما يخبر بو عن اهلل
جميع ما يخبر بو، وفي جميع ما يدؿ على صدقو في جميع أخباره أف الكذب ينفر األُمة، واهلل 
تعالى ال يبعث رسوال على وجو يقتضي تنفير ُأمتو، فثبت أنو ال يبعث إال من يعلم أنو ال يكذب 

 في شيء مما يخبر بو.
والفظاظة، لما علم أنهما يؤدياف إلى التنفير، فقاؿ تعالى: }  أال ترى انو تعالى جنَّب نبيو الغلظة

[. فإذا ثبت وجوب صدقو 159َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْػَفض وا ِمْن َحْوِلَك { ]آؿ عمراف:
صلى اهلل عليو وآلو وسلم، ثبت وجوب ما أخبر بوجوبو من الصلوات والزكوات والصياـ والحج 

 ئع، وكل ما أخبر بتحريمو منو.وسائر الشرا
- - - 

__________ 
 ( في المخطوطة: فيما. ولعل الصواب ما أثبت، واهلل أعلم.1)
 ( في المخطوطة: فواجب. ولعل الصواب ما أثبتناه.2)
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 باب الوعد والوعيد
 فإف قيل: فما قولكم في الوعد والوعيد؟

لى أف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم يجب كونو قيل لو: نقوؿ إذا ثبت بما قدمنا من الدليل ع
صادقا في جميع ما أخبر بو عن اهلل تعالى، فيجب أف يقطع على أف جميع ما أخبر بو عن اهلل 



تعالى من الوعد والوعيد حق، وإذا ثبت ذلك، ثبت أف ما أخبر اهلل تعالى بو من أنو ثابت يثيب 
 يجوز أف يقع في شيء من خبر اهلل تعالى، وال خبر غدًا، ويعاقب غدا، فإنو كائن ال محالة، وال

ُؿ اْلَقْوُؿ َلَديَّ َوَما َأنَا  رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُخلف وال تبديل، قاؿ اهلل تعالى: } َما يُػَبدَّ
ـٍ لِْلَعِبيِد { ]ؽ:  [.29ِبَظبلَّ

 [ تخليد أىل الكبائر في النار] 
 المرتكبين للكبائر؟ فإف قيل: فما قولكم في فسق أىل الصبلة

 قيل لو: نقوؿ إنهم معذبوف في اآلخرة بالنار، خالدين فيها أبدا.
والدليل على ذلك قوؿ اهلل عز وجل: } َوَمْن يَػْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو َويَػتَػَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُو نَارًا َخاِلًدا 

} ِإفَّ اأْلَبْػَراَر َلِفي َنِعيٍم ، َوِإفَّ اْلُفجَّاَر َلِفي  [. وقولو تعالى:14ِفيَها َوَلُو َعَذاٌب ُمِهيٌن { ]النساء:
َها ِبَغائِِبيَن { ]االنفطار: يِن ، َوَما ُىْم َعنػْ [. وقولو تعالى: } 16-13َجِحيٍم ، َيْصَلْونَػَها يَػْوـَ الدٍّ

[. فهذه اآليات قد 23َبًدا { ]الجن:َوَمْن يَػْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو فَِإفَّ َلُو نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَ 
حكمت بأف كل من ارتكب الكبائر، ولزمو اسم الفسق معذب في النار أبدًا، فأما من تاب فإنو 

[. 60مخصوص في ىذه اآليات بقولو تعالى: } ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا { ]مريم:
ِو َوَأْصَلَح َفِإفَّ اللََّو يَػُتوُب َعَلْيِو ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم { وبقولو تعالى: } َفَمْن تَاَب ِمْن بَػْعِد ظُْلمِ 

 [.39]المائدة:
فأما أصحاب الصغائر فقد أخبر اهلل تعالى عنهم أنو يغفر لهم، قاؿ تعالى: } ِإْف َتْجَتِنُبوا َكَبائَِر َما 

َهْوَف َعْنُو ُنَكفٍّْر َعْنُكْم َسيٍَّئاِتُكْم َوُنْدخِ   [.31ْلُكْم ُمْدَخبًل َكرِيًما { ]النساء:تُػنػْ
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 فإف قيل: ما أنكرتم أف تكوف اآليات التي نفت الوعيد إنما ىي في الكفار؟
( لم يدؿ على ما ادعيتم فقد 1قيل لو: لو كاف ذلك كذلك، لدؿ اهلل سبحانو على مراده، وإذ )

 ثبت في تلك اآليات أنها عامة في الكفار وغيرىم.
يل: فما تنكروف على من قاؿ لكم إف في القرآف ما يوجب تخصيص ىذه اآليات وتبيين فإف ق

أف المراد بها ىم الكفار،و ىو قولو تعالى: } ِإفَّ اللََّو اَل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك 
 (؟2[ )166، 48ِلَمْن َيَشاُء { ]النساء:

اللََّو اَل يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو {، فليس فيو ذكر ما دوف الشرؾ، وىو قولو  قيل لو: أما قولو: } ِإفَّ 
تعالى: } َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء {. ليس فيو دليل على أنو يغفر كل ما دوف الشرؾ لمن 

 يشاء، بل فيو دليل على أنو يغفر بعض ما دوف الشرؾ.



ُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء {. فعلقو بالمشيئة، ولم يقل ويغفر كل ما أال ترى أنو قاؿ: } َويَػْغفِ 
َهْوَف َعْنُو ُنَكفٍّْر َعْنُكْم َسيٍَّئاِتُكْم َوُنْدِخلْ  ُكْم دوف ذلك، ثم بيَّن اهلل بقولو: } ِإْف َتْجَتِنُبوا َكَبائَِر َما تُػنػْ

يغفر مما دوف الشرؾ، فبيَّن أنو ىو الصغائر، [. ما الذي يشاء أف 31ُمْدَخبًل َكرِيًما { ]النساء:
تغفر لمجتنب الكبائر، فقد باف أف ىذه اآلية لم توجب كوف تلك اآليات خاصة في الكفار 

 على ما ظنتو المرجئة .
 [ الشفاعة]

 إف سأؿ سائل فقاؿ: ما تقولوف في الشفاعة؟ وىل تجوزونها ألىل الكبائر؟
 عليو وآلو وسلم يشفع للمؤمنين التائبين، وال يشفع ألىل قيل لو: إنا نقوؿ إف النبي صلى اهلل

[. وقولو تعالى: } 18الكبائر، لقولو تعالى: } َما لِلظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍع يُطَاُع { ]غافر:
 َواَل َيْشَفُعوَف ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى َوُىْم ِمنْ 

__________ 
 واب ما أثبتناه.( في المخطوطة: وإذا. ولعل الص1)
( سقطت اآلية من المخطوطة: وأقحم الناسخ بعدىا خطأ : قيل لو: أما قولو: } ِإفَّ اللََّو اَل 2)

 [، فليس فيو ذكر ما دوف ذلك لمن يشاء.48يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو { ]النساء:
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[. ثم 19َت تُػْنِقُذ َمْن ِفي النَّاِر { ]الزمر:[. وقولو تعالى: } َأفَأَنْ 28َخْشَيِتِو ُمْشِفُقوَف { ]األنبياء:
سائر اآليات التي تلوناىا في إثبات الوعيد دآلة على أف أىل الكبائر معذبوف، نعوذ باهلل من 

عذابو ونسألو العوف على اإلنابة والتوبة والعصمة. وإذا ثبت أنهم معذبوف، ثبت أف النبي صلى 
 اهلل عليو وآلو وسلم ال يشفع لهم.

ف قيل: فإذا لم تجوزوا الشفاعة إال للمؤمنين فبل معنى لها، فبل فائدة فيها، ألف المؤمنين قد فإ
 استحقوا الغفراف والثواب وإف لم يشفع لهم شافع؟

قيل لو: ليس األمر على ما ظننت، ألف الشفاعة تكوف عندنا للمؤمنين في المزيد، وما يتفضل 
قونها بعد ما يُوفوف أجورىم المستحقة، وىذا معقوؿ في بو عليهم من أنواع النعيم التي ال يستح

الشاىد، ألف اإلنساف كما يشفع لغيره في إزالة العقاب عنو، قد يشفع ليتفضل عليو ويزاد على 
 مستحقو من المنافع.

فإف قيل: فما تقولوف فيما روي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم )) ادخرت شفاعتي ألىل 
 (؟1()الكبائر من أمتي (



قيل لو: معنى ىذا الحديث عندنا إف صح وثبت: ىو فيمن تاب من أىل الكبائر، ألف من تاب 
منهم إذا لم تكثر طاعتو بعد التوبة قلَّ ما يستحقو من الثواب، يشفع لو النبي صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم ليتضاعف ما يصل إليو من المنافع، ىذا معنى الخبر وتأويلو.
__________ 

، وابن ماجة 45/ 4أخرج الحديث بلفظ: )) شفاعتي ألىل الكبائر من أمتي ((. الترمذي ( 1)
، 645، وابن حباف كما في الموارد/ 270، وابن خزيمة/ 106/ 5، وأبو داود 1441/ 2

، والبخاري في التاريخ 56/ 2، والخطيب في موضح أوىاـ الجمع والتفريق 69/ 1والحاكم 
/ 3، وأبو نعيم 228/ 2، وأبو داود الطيالسي 338ي الشريعة/ ، واآلجري ف126/ 2الكبير 
201. 

 : رواه البزار، والطبراني في الصغير واألوسط.378/ 10وقاؿ الهيثمي في مجمع الزوائد 
وأخرج الخطيب في تاريخو:)) شفاعتي ألىل الذنوب من أمتي ((. قاؿ أبو الدرداء: وإف زنى 

 عليو وآلو: )) نعم وإف زنى وإف سرؽ على رغم أبي وإف سرؽ؟!! فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
 .416/ 1الدرداء ((. التاريخ 
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 باب اإلمامة
 [ إمامة علي عليو السبلـ] 

 إف سأؿ سائل فقاؿ: َمن اإلماـ عندكم بعد رسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم؟
بلـ، نقوؿ ثم الحسن ثم الحسين عليهما قيل لو: ىو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو الس

 السبلـ.
ونستدؿ على إمامة أمير المؤمنين عليو السبلـ بقوؿ النبي صلوات اهلل عليو وعلى آلو وسلم 

يـو الغدير مخاطبا لؤلمة: )) من أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: اهلل ورسولو ػ ثم قاؿ صلى اهلل 
 (، فقدر1ه (( )عليو وآلو وسلم ػ: من كنت مواله فعلي موال

__________ 



( ىذا الحديث يعرؼ بحديث الغدير،وىو من أكثر األحاديث شهرة، فقد رواه مئات من 1)
 المحدثين عن جمع من الصحابة منهم:

، والنسائي في 33اإلماـ علي عليو السبلـ، أخرجو عنو: اإلماـ أبو طالب في األمالي 
(، والطبراني في 567)1/428يعلى ، وأبو 1/152، وأحمد في المسند 156الخصائص 

، والرياض النضرة 68(، والطبري في ذخائر العقبى 154)23، والطيالسي 1/119الصغير 
2/161. 

 45، والنسائي في الخصائص 1/33، وأحمد 3/132وعن ابن عباس، أخرجو عنو: الحاكم 
 ، وصححو الحاكم ووافقو الذىبي.12/344(، والخطيب البغدادي 82و  81رقم )

، 2/109، والحاكم 317/ 2، ومسلم 370و  4/368عن زيد بن أرقم، أخرجو عنو: أحمد و 
(، والطبري في 1987)2/576(، والطبراني في األوسط 8148)45/ 5والنسائي في الكبرى 

 .155ذخائر العقبى 
 368/ 2وعن البراء بن عازب، أخرجو عنو: الحافظ محمد بن سليماف الكوفي في المناقب 

، والخطيب البغدادي 162(، والنسائي في الخصائص 116برقم ) 1/43ن ماجة (، واب844)
 .4/281، وأحمد في المسند 67، والطبري في الذخائر 14/236

، و 150، والنسائي في الخصائص 1/118عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أخرجو عنو: أحمد 
، وابن األثير 533و110و3/109(، والحاكم في المستدرؾ 6931) 375/ 15ابن حباف 

 .9/42، والهيثمي في المجمع 5/217و 3/925في أسد الغابة 
(، 121برقم )45( وص 115برقم ) 1/42عن سعد بن أبي وقاص، أخرجو عنو: ابن ماجة 

(، والحاكم في المستدرؾ 96برقم )177( وص 95و94برقم )176والنسائي في الخصائص 
 .9/107، والهيثمي في مجمع الزوائد 116/ 3

 (.2505)2/357جرير بن عبداهلل، أخرجو عنو: الطبراني في الكبير  عن
 (.3514)4/16وعن حبشي بن جنادة، أخرجو عنو: الطبراني في الكبير 

 وللحديث طرؽ كثيرة يطوؿ الكبلـ عليها، وفيما يلي سنذكر شيئا مما قيل عن الحديث:
الفضل بن محمد: ىذا حديث (: قاؿ أبو القاسم 27قاؿ ابن المغازلي الشافعي في )المناقب 

صحيح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقد روي عن نحو من مائة نفس منهم العشرة، 
 وىو حديث ثابت ال أعرؼ لو علة.

(: ال يوجد قط نقل بطرؽ 1/117قاؿ اإلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة في ) الشافعي 
 اً وطريقا مهيعًا.بقدر ىذه الطرؽ فيجب أف يكوف أصبل متبع

قاؿ اإلماـ الحسن بن بدر الدين في )أنوار اليقين/ مخطوط(: أما خبر الغدير فقد روي بطرؽ 
مختلفة وأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة مترادفة على معنى واحد، وأجمع عليو أىل النقل، وبلغ 



 حد التواتر ال إشكاؿ في تواتره.
(: وأما حديث: )) من كنت مواله فعلي مواله 7/61وقاؿ ابن حجر العسقبلني في )فتح الباري

((. أخرجو الترمذي والنسائي، ىو كثير الطرؽ جدًا وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد 
 وكثير من أسانيدىا صحاح وحساف.

(: رأيت مجلداً من طرؽ الحديث البن جرير 2/713وقاؿ الذىبي في )تذكرة الحفاظ 
 .فاندىشت لو ولكثرة تلك الطرؽ

(: وأما حديث من كنت مواله فعلي مواله فلو 107وقاؿ كما في ) مفتاح كنز دراية المجوع 
 طرؽ جيدة وقد أفدت ذلك ػ يعني في كتاب ػ.

وقاؿ الحافظ: محمد بن إبراىيم الوزير: إف حديث الغدير يروى بمائة طريق وثبلث وخمسين 
 طريقاً.

ية التنويو/ مخطوط(: من أنكر خبر الغدير فقد وقاؿ السيد الهادي بن إبراىيم الوزير في ) نها
 أنكر ما ُعلم من الدين ضرورة، ألف العلم بو كالعلم بمكة وشبهها، فالمنكر سوفسطائي.

(: ىو حديث متواتر عن النبي صلى اهلل عليو وآلو 4-3وقاؿ ابن الجزري في ) أسنى المطالب 
حاوؿ تضعيفو ممن ال إطبلع لو في ىذا  وسلم، رواه الجم الغفير عن الجم الغفير وال عبرة بمن

 العلم.
(: فإف كاف مثل ىذا ػ يعني حديث الغدير ػ معلوماً 244وقاؿ المقبلي في ) األبحاث المسددة 

.  وإال فما في الدنيا معلـو
(: حديث صحيح ال مرية فيو، وقد أخرجو 42وقاؿ ابن حجر الهيثمي في ) الصواعق المحرقة 

ي وأحمد، وطرقو كثيرة من أسانيدىا صحاح وحساف، وال التفات إلى جماعة كالترمذي والنسائ
 من قدح في صحتو.

(: ىذا الحديث صحيح ال مرية فيو، بل 5/568وقاؿ علي القاري في ) المرقاة شرح المشكاة 
بعض الحفاظ عده متواتراً إذا في رواية أحمد أنو سمعو من النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، 

 وشهدوا بو لعلي لما نوع أياـ خبلفتو. ثبلثوف صحابياً 
(: حديث الغدير تواتر عند أكثر أئمة 67وقاؿ ابن األمير الصنعاني في ) الروضة الندية 

 الحديث.
 (: عن ثمانية عشر صحابياً.1أورده السيوطي في ) األزىار المتناثرة في األحاديث المتواترة /

 المتواتر (. وأورده الكتاني في ) نظم المتناثر في الحديث
 وذكره الحناوي في كتاب) الصفوة( وصرح بتواتره.

( من اثنتين وعشرين 205وذكره الزبيدي في ) لقط الآللئ المتناثرة في األحاديث المتواترة 
 طريقاً.



( عن مائة وعشرة من الصحابة. وأفرد قسماً 151 -1/14وأورده األميني في كتاب ) الغدير 
دىم عنده ثبلث مائة وستين عالماً. من تخريج األستاذ محمد لطبقات رواتو الذين بلغ عد

 يحيى عزاف.
، واإلماـ الهادي )ع( في 408ػ 407) ( أخرجو اإلماـ األعظم زيد بن علي )ع( في المجموع 

، ومحمد بن سليماف الكوفي في 32،35، واإلماـ أبو طالب في أماليو 1/38األحكاـ 
و  5/99(، والبخاري 20)104ي األمالي الصغرى (، والمؤيد باهلل ف419المناقب رقم )

رقم  1/42(، وابن ماجة 3731رقم) 5(، والترمذي 2404)4/1870، ومسلم 6/18
 3/276، والبزار 3/109(، والحاكم في المستدرؾ 121رقم) 1/45( و175)

، 1/179و 1/177(، وأحمد بن حنبل 71رقم) 1/38(، والحميدي في مسنده 1065رقم)
(، أبو نعيم في حلية 698( و)709رقم ) 66(، و739رقم) 2/86مسنده وأبو يعلى في 

(، 337رقم )1/148، والطبراني في الكبير 1/325، والخطيب البغدادي 7/196األولياء
، وابن عساكر في تاريخ دمشق 27-4/26، وابن األثير 2/22وفي الصغير 

وقاص. وأخرجو اإلماـ  ()ترجمة اإلماـ علي عليو السبلـ(، عن سعد بن أبي349رقم)1/216
 ( عن جابر بن عبد اهلل.2035) 2/247، والطبراني 1/134المرشد باهلل في الخميسية 

وأورده السيوطي في األزىار المتناثرة في األحاديث المتواترة عن عشرين من الصحابة، وتتبع 
نحو  ابن عساكر طرقو فبلغ عدد الصحابة نيفاً وعشرين، وقد استوعب طرقو ابن عساكر في

. من تخريج األستاذ 31عشرين ورقة، وأورده في لقط الآللئ المتناثرة في األحاديث المتواترة 
 محمد يحيى عزاف.
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لنفسو وجوب الطاعة على األمة، ثم أثبت لعلي عليو السبلـ منو ما كاف ثابتا لو، فوجب أف 
ثبت وجوب الطاعة ثبتت  تكوف طاعة أمير المؤمنين عليو السبلـ واجبة على األمة، وإذا

اإلمامة، ويدؿ عليو قولو عليو السبلـ لعلي: )) أنت مني بمنزلة ىاروف من موسى، إال أنو ال نبي 
 (، فأثبت ألمير المؤمنين جميع منازؿ1بعدي (( )

__________ 
، واإلماـ الهادي )ع( 408ػ 407( أخرجو اإلماـ األعظم زيد بن علي )ع( في المجموع 1)

، ومحمد بن سليماف الكوفي في 32،35، واإلماـ أبو طالب في أماليو 1/38ـ في األحكا
و  5/99(، والبخاري 20)104(، والمؤيد باهلل في األمالي الصغرى 419المناقب رقم )



رقم  1/42(، وابن ماجة 3731رقم) 5(، والترمذي 2404)4/1870، ومسلم 6/18
 3/276، والبزار 3/109(، والحاكم في المستدرؾ 121رقم) 1/45( و175)

، 1/179و 1/177(، وأحمد بن حنبل 71رقم) 1/38(، والحميدي في مسنده 1065رقم)
(، أبو نعيم في حلية 698( و)709رقم ) 66(، و739رقم) 2/86وأبو يعلى في مسنده 

(، 337رقم )1/148، والطبراني في الكبير 1/325، والخطيب البغدادي 7/196األولياء
، وابن عساكر في تاريخ دمشق 27-4/26بن األثير ، وا2/22وفي الصغير 

()ترجمة اإلماـ علي عليو السبلـ(، عن سعد بن أبي وقاص. وأخرجو اإلماـ 349رقم)1/216
 ( عن جابر بن عبد اهلل.2035) 2/247، والطبراني 1/134المرشد باهلل في الخميسية 

عن عشرين من الصحابة، وتتبع  وأورده السيوطي في األزىار المتناثرة في األحاديث المتواترة
ابن عساكر طرقو فبلغ عدد الصحابة نيفاً وعشرين، وقد استوعب طرقو ابن عساكر في نحو 

. من تخريج األستاذ 31عشرين ورقة، وأورده في لقط الآللئ المتناثرة في األحاديث المتواترة 
، وفي 120 /1، وفي صفة الصفوة 63محمد يحيى عزاف. والطبري في ذخائر العقبى / 

 .2222، و 6088/ 6، وابن عدي 315/ 2اإلصابة 

(1/78) 

 

ىاروف إال النبوة، ومن منازؿ ىاروف اإلمامة من ]بعد[ موسى، فثبتت اإلمامة لعلي عليو السبلـ. 
وا وقد دؿ اهلل تعالى على ذلك في محكم كتابو فقاؿ: } ِإنََّما َولِي ُكُم اللَُّو َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن آَمنُ 

[. ولم يُرَو في أحد أنو زكى 55الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّبَلَة َويُػْؤتُوَف الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعوَف { ]المائدة:
 (، فثبتت الوالية لو.1وىو راكع غيره، فنزلت ىذه اآلية فيو، إال في علي عليو السبلـ )

__________ 
 من الصحابة والتابعين منهم: ( روى نزوؿ اآلية في علي عليو السبلـ جمع كثير1)

،و في معرفة 187(، ومناقب الخوارزمي/  357/ 7_ علي. في البداية والنهارية البن كثير ) 
( (، والعمدة  355رقم )  312، ومناقب بين المغازلي ) ص 102علـو الحديث للحاكم/ 

في تفسيره/ ، وفرات الكوفي 138، 137/ 1، والمرشد باهلل في األمالي 60البن البطريق/ 
عن أبي الشيخ وابن مردويو، والمتقي الهندي  293/ 2، والسيوطي في الدر المنثور 40، 39

 .405/ 6في الكنز 
 .208 - 207_ الحسن السبط. ابن الجوزي في تذكرة الخواص / 

، ونحوه في شواىد التنزيل رقم ) 229 - 228_ أنس بن مالك. الكنجي في كفاية الطالب / 



( عن فضائل الصحابة ألبي سعد السمعاني  159/ 2(، ونقلو في الغدير )  223(، )  222
 الشافعي.

، والحسكاني 210/ 2_ أبو ذر الغفاري. الثعلبي في تفسيره، وعنو في مجمع البياف للطبرسي 
 (. 59ص  15، والعمدة ) الفصل 52/ 2(، وعنو الغدير  235في الشواىد رقم ) 

، والطبراني، وابن 58/ 1، والطوسي في أماليو 138/ 1أماليو _ أبو رافع. المرشد باهلل في 
 .305/ 7، والهندي في الكنز 294/ 2مردويو، وأبو نعيم كما في الدر المنثور 

(  159/ 3(، واألميني في الغدير )  232_ جابر بن عبد اهلل. الحسكاني في الشواىد رقم ) 
 عن اإلبانة ألبي الفتح النطنزي.

 58)  150/ 1، والكوفي في المناقب 138/ 1باس. المرشد باهلل في أماليو ػ عبد اهلل بن ع
، وابن المغازلي في 150/ 2(، والببلذري في أنساب األشراؼ  100)  169/ 1(، 

، والواحدي في أسباب النزوؿ/ 88(، والطبري في الذخائر/  357رقم )  313المناقب/ 
 - 236حسكاني في الشواىد برقم ) ، وال186، والخوارزمي في المناقب/ 149 - 148
 - 249، والكنجي في الكفاية/ 211 - 210/ 2(، والطبرسي في مجمع البياف  237
، والخطيب، وعبد الرزاؽ، وعبد بن حميد، وأبو الشيخ، 71/ 2، وابن كثير في تفسيره 250

/ 6يره ، والطبري في تفس50/ 2، وفتح القدير 293/ 2وابن مردويو، كما في الدر المنثور 
 عن الطبراني. 17/ 7، والهيثمي في مجمع الزوائد 186

/ 2عن الواقدي وابن الجوزي، وفي الرياض  102_ عبد اهلل بن سبلـ. الطبري في الذخائر/ 
عن الفضائلي. وىو في الجمع بين الصحيحين للعبدري نقبل عن صحيح النسائي ذكر  302

، 618/ 3ازي في مفاتيح الغيب . والر 478/ 9ذلك في جامع األصوؿ البن األثير 
 .210/ 2، والطبرسي في المجمع 167/ 6والنيسابوري في تفسيره 

. والحسكاني في 105/ 3_ عمار بن ياسر. الطبراني، وابن مردويو، كما في الدر المنثور 
 17/ 7، والهيثمي في مجمع الزوائد 71/ 2(، وابن كثير في التفسير  331الشواىد برقم ) 

 ي في األوسط.عن الطبران
 (. 234_ المقداد بن األسود الكندي. الحسكاني في الشواىد رقم ) 

، 37 - 36، وفرات في تفسيره/ 313_ محمد بن علي الباقر. ابن المغازلي في المناقب/ 
 896)  414/ 2، والكوفي في المناقب 106/ 3وأبو نعيم في الحلية، كما في الدر المنثور 

.) 
(، والحسكاني في الشواىد برقم  110)  189/ 1لكوفي في المناقب _ محمد بن الحنفية. ا

 .41، 39، 27(، وفرات الكوفي في تفسيره /  225(، )  224) 
، وابن كثير في تفسيره 105/ 3_ مجاىد بن جبر. الطبري في تفسيره كما في الدر المنثور 



2 /71. 
 .105/ 3_ السدي. الطبري في تفسيره كما في الدر المنثور 

 .137/ 1_ زيد بن علي. المرشد باهلل في أماليو 
 (. 227_ عبد الملك بن جريح. الحسكاني في الشواىد برقم ) 

 .186/ 6_ عتبة بن أبي حكيم. الطبري في تفسيره 
 (. 226_ عطاء بن السائب. الحسكاني في الشواىد برقم ) 

، وابن أبي حاتم، 71/ 2ير ، والتفس357/ 7_ سلمة بن كهيل. ابن كثير في البداية والنهاية 
 .105/ 3وأبو الشيخ، وابن عساكر، كما في الدر المنثور 

/ 3، وتفسير النيسابوري 496/ 1وىو في تفسير الزمخشري الكشاؼ، وتفسير أبي البركات 
، ومطالب السئوؿ البن طلحة الشافعي / 123، والفصوؿ المهمة البن الصباغ المالكي/ 461

، وفرائد السمطين للحمويي في الباب الرابع عشر، 9ن الجوزي/ ، وتذكرة الخواص الب31
، وروح 77، ونور األبصار للشبلنجي / 276/ 3والمواقف للقاضي عضد الدين اإليجي 

 ، وغيرىم كثير كثير.329/ 2المعاني لؤللوسي 

(1/79) 

 

 فإف قيل: ما أنكرتم أف تكوف اآلية عامة في جميع المؤمنين؟
ك، ألنو تعالى أثبت الولي والمولى عليو، ألنو قاؿ: } ِإنََّما َولِي ُكُم اللَُّو قيل لو: ال يجوز ذل

َوَرُسولُُو َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن {. فوجب أف يكوف الولي غير المولى من ىو ولي عليو، فثبت أف 
اصة في ( لم يدع أحد أنها خ1اآلية خاصة، وإذا ثبت ذلك ثبت أنها في علي عليو السبلـ إذ )

 غيره.
فإف قاؿ: فما تنكروف على من قاؿ لكم إف جميع ما ذكرتم من اآلية والخبر ال يوجب لو إال 

 الفضائل والمراتب والمنازؿ والمناقب دوف اإلمامة، ألف الصحابة قد أجمعت على إمامة غيره؟
يره، ال قيل لو: لم تجمع الصحابة على إمامة غيره، وذلك أف من يدعي اإلجماع على إمامة غ

يدعي البيعة عن كل أحد من الصحابة، وإنما نقوؿ وجدناىم في آخر أمر أبي بكر بين مبائع 
ومظهر للرضى، وساكت، والسكوت ال يدؿ على الرضى، إال إذا سلمت األحواؿ، وقد ثبت 

( ىناؾ أمور من القهر والحمل واإللجاء، والسكوت مع ىذه األحواؿ ال 2أنو جرى حينئذ )
 رضى.يدؿ على ال

 فإف قيل: وما تلك األمور التي ادعيتم فيها القهر والحمل واإللجاء؟



__________ 
 ( في المخطوطة: إذا. والصواب ما أثبتنا.1)
 ( في المخطوطة: وحينئذ.2)

(1/81) 

 

قيل لو: ىي ما نطقت بو األخبار، واتصلت بصحتها اآلثار، أف الزبير لما امتنع من البيعة ُحِمل 
( وأف سلماف أستخف 2(، وأف عمار بن ياسر ضرب )1األمر إلى أف كسر سيفو ) عليو، وانتهى

 (، وأف فاطمة عليها السبلـ ىجموا على دارىا لما3بو )
__________ 

( قاؿ اليعقوبي : وتخلف عن بيعة أبي بكر قـو من المهاجرين واألنصار، ومالوا إلى علي بن 1)
 الفضل بن العباس، والزبير بن العواـ...أبي طالب، منهم: العباس بن عبد المطلب، و 

، 13/ 2، والسقيفة للجوىري حسب رواية ابن أبي الحديد 125 - 124/ 2تاريخ اليعقوبي 
 .10/ 1واإلمامة السياسة 

وقاؿ عمر بن الخطاب: وإنو كاف من خبرنا حين توفى اهلل نبيو أف عليا والزبير ومن معهما 
، 124/ 2، وابن األثير 466/ 2، والطبري 1/55د تخلفوا عنا في بيت فاطمة. مسند أحم

، والسيوطي في 123/ 1، وابن أبي الحديد 97/ 1، وصفوة الصفوة 246ـ 5وابن كثير 
 .41/ 2، وتيسير الوصوؿ 338/ 4. وابن ىشاـ 45تاريخو/ 

قاؿ الطبري: أتى عمر بن الخطاب منزؿ علي، وفيو طلحة والزبير ورجاؿ من المهاجرين فخرج 
/ 2الزبير مصلتا بالسيف، فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليو فأخذوه. تاريخ الطبري عليو 
، 167/ 1، وذكر كسر السيف المحب الطبري في الرياض النضرة 446، 444، 443

، 5 - 2/ 2، و ) 158، 134، 132، 122/ 1، وابن أبي الحديد 188/ 1والخميس 
، 133، وأنوار اليقين لؤلمير الحسين/ 11/ 1، واإلمامة والسياسة 128/ 3وكنز العماؿ 

 ومصابيح الحسني.
( لم أقف على ضرب عمار بعد بيعة أبي بكر، ولكن في عهد عثماف وربما اشتبو األمر على 2)

 اإلماـ.
أما ما كن من أمر عمار فإنو اجتمع ناس من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

فيو عثماف من سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وسنة  فكتبوا كتابا ذكروا فيو ما خالف
صاحبيو وعددوا أمورًا كثيرة... ثم تعاىدوا ليدفعن الكتاب في يد عثماف، وكاف ممن حضر 



الكتاب عمار بن ياسر، والمقداد بن األسود، وكانوا عشرة فلما خرجوا بو إلى عثماف تسللوا 
ه ثم مضى حتى دخل على عثماف وعنده مرواف بن عن عمار والكتاب في يده حتى بقي وحد

الحكم، وأىلو من بني أمية فدفع إليو الكتاب فقرأه، فقاؿ لو: أنت كتبت ىذا الكتاب؟ قاؿ: 
نعم. قاؿ: ومن كاف معك؟ قاؿ: كاف معي نفر تفرقوا فرقا منك. قاؿ: من ىم؟ قاؿ: ال أخبرؾ 

ف: يا أمير المؤمنين إف ىذا العبد األسود ػ بهم قاؿ: فَِلَم اجترأت علي من بينهم؟ فقاؿ: مروا
يعني عمارا ػ قد جرأ عليك الناس، وإنك إف قتلتو نكلت بو من ورآءه. قاؿ عثماف: أضربوه، 
فضربوه وضربو عثماف معهم حتى فتقوا بطنو!!!! فغشي عليو، فجر وه حتى طرحوه على باب 

ـ، فأدخل منزلها، وغضب فيو بنو الدار، فأمرت بو أـ سلمة زوج النبي عليو الصبلة والسبل
المغيرة وكاف حليفهم، فلما خرج عثماف لصبلة الظهر، عرض لو ىشاـ بن الوليد بن المغيرة، 

فقاؿ: أما واهلل لئن مات عمار من ضربو ىذا ألقتلن بو رجبل عظيما من بني أمية، فقاؿ عثماف: 
لؤلمير الحسين،  11ر اليقين/ . وأنوا33 - 32/ 1لست ىناؾ. اإلمامة والسياسة البن قتيبة 

، وشرح نهج 2/78،والسيرة الحلبية 2/271. وتاريخ الخميس347/ 2ومروج الذىب 
 .5/48، وأنساب األشراؼ 1/238الببلغة 

 .11( ذكر في أنوار اليقين: أنهم وجأوا عنقو حتى خفض إلى األرض. / 3)

(1/82) 

 

عبادة لما أظهر الكراىة اضطر إلى مفارقة (، وأف سعد بن 1تأخر علي عليو السبلـ عن البيعة )
 (، وإذا صح ىذا الذي2المدينة، ثم رشق بسهم في أياـ عمر ومات )

__________ 
( غضب رجاؿ من المهاجرين في بيعة أبي بكر منهم: علي بن أبي طالب والزبير فدخبل 1)

/ 1ي الحديد ، والجوىري برواية ابن أب218/ 1بيت فاطمة ومعهما السبلح. الرياض النضر 
 .169/ 2، وتاريخ الخميس 293/ 6، و132

فبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة، وقاؿ لو: إف أبو فقاتلهم، 
فأقبل بقبس من نار على أف يضـر عليهم الدار، فلقيتهم فاطمة فقالت: يا ابن الخطاب أجئت 

، وأبو الفداء 64/ 3يو األمة. ابن عبد ربو لتحرؽ دارنا؟ قاؿ: نعم، أو تدخلوا في ما دخلت ف
ـ 1، والرياض النضرة 140/ 3، وكنز العماؿ 586/ 1، وانظر انساب األشراؼ 156/ 1

، وأنوار اليقين ألمير الحسين/ 178/ 1، والخميس 132/ 1، وشرح ابن أبي الحديد 167
 .3/125، ومصابيح الحسني، وأعبلـ النساء 13



جماعة حتى ىجموا على الدار ػ إلى قولو ػ وكسر سيفو ػ أي سيف علي  وقاؿ اليعقوبي: فأتوا في
ػ ودخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالت: واهلل لتخرجن أو ألكشفن شعري وألعجن إلى اهلل، 

 .126/ 2فخرجوا وخرج من كاف في الدار. تاريخ اليعقوبي 
على ثبلث فعلتهن، قاؿ أبو بكر في مرض موتو: أما إني ال آسي على شيء من الدنيا إال 

وددت أني تركتهن... إلى قولو: فأما الثبلث التي فعلتها فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة 
/ 1، ومروج الذىب 619/ 2عن شيء وإف كانوا قد أغلقوه على الحرب. تاريخ الطبري 

، وتاريخ 18/ 1، واإلمامة والسياسة 135/ 3، وكنز العماؿ 69/ 3، وابن عبد ربو 414
 ، وغيرىم.0388/ 1الذىبي 

وفي رواية اليعقوبي: وليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسوؿ اهلل وأدخلو الرجاؿ ولو كاف أغلق 
 .137/ 2على حرب. تاريخ اليعقوبي 

( ذكر أف سعدا ترؾ اياما بعد بيعة أبي بكر ثم بعث إليو أف أقبل فبايع، فقد بايع الناس وبايع 2)
كم بما في كنانتي من نبل، واخضب رمحي، وأضربكم بسيفي قومك، فقاؿ: أما واهلل حتى أرمي

ما ملكتو يدي، وأقاتلكم بأىل بيتي ومن أطاعني من قومي فبل أفعل. وأيم اهلل لو أف الجن 
/ 3اجتمعت لكم مع اإلنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم حسابي. تارخي الطبري 

، والسيرة 10/ 1واإلمامة والسياسة ف 134/ 3، وكنز العماؿ 126/ 2، وابن األثير 459
 .397/ 4الحلبية 

 قيل فلما أتي أبو بكر بذلك قاؿ عمر: ال تدعو حتى يبايع.
فقاؿ لو بشير بن سعد: إنو قد لج وأبى، وليس بمبايعكم حتى يقتل، وليس بمقتوؿ حتى يقتل 

رجل واحد. معو ولده وأىل بيتو وطائفة من عشيرتو، فاتركوه فليس تركو بضآركم، إنما ىو 
فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد، واستنصحوه لما بدا لهم منو، فكاف سعد ال يصلي 

بصبلتهم وال يجتمع معهم وال يحج وال يفيض معهم بإفاضتهم... إلخ. فلم يزؿ كذلك حتى 
توفي أبو بكر وولي عمر. الرياض النضرة إضاقة إلى سائر المصادر السابقة إال الطبري فأورد 

 ية إلى: فاتركوه.الروا
 ولما ولي عمر الخبلفة لقيو في بعض طرؽ المدينة.

 فقاؿ لو: إيو يا سعد!؟
 فقاؿ لو: إيو يا عمر!؟

 فقاؿ لو عمر: أنت صاحب المقالة؟
قاؿ سعد: نعم، أنا ذلك وقد أفضى إليو ىذا األمر، كاف واهلل صاحبك أحب إلينا منك وقد 

 أصبحت واهلل كارىا لجوارؾ.
 ن كره جوار جار تحوؿ عنو.فقاؿ عمر: م



 فقاؿ سعد: ما أنا غير مستسر بذلك، وأنا متحوؿ إلى جوار من ىو خير منك.
/ 3فلم يلبث إال قليبل حتى خرج إلى الشاـ في أوؿ خبلفة عمر .... إلخ. طبقات ابن سعد 

، 9 2296)  134/ 3بترجمة سعد من تهذيبو، وكنز العماؿ  90/ 4، وابن عساكر 145
 .397/ 3لحلبية والسيرة ا

وفي رواية الببلذري: أف سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر وخرج إلى الشاـ، فبعث عمر رجبل 
وقاؿ: أدعو إلى البيعة واحتل لو، فإف أبى فاستعن اهلل عليو. فقدـ الرجل الشاـ فوجد سعدا في 

ا. قاؿ: فإني حائط بجوارين ػ من قرى حلب ػ فدعاه إلى البيعة. فقاؿ: ال أبايع قرشيا أبد
أقاتلك. قاؿ: وإف قاتلتني. قاؿ: أفخارج أنت مما دخلت فيو األمة. قاؿ: أما من البيعة فإني 

باختبلؼ  65 - 64/ 3، والعقد الفريد 589/ 1خارج. فرماه بسهم فقتلو. أنساب األشراؼ 
 .11يسير، وأنوار اليقين/ 

(1/83) 

 

يدؿ على الرضى على أنو ال فصل بين من  ذكرناه وىو يسير من كثير باف أف السكوت معو ال
ادعا اإلجماع على إمامة أبي بكر وبين من ادعاه على إمامة معاوية بعد ما ىادنو الحسن بن 
علي عليو السبلـ، وكل ما يمكن أف نبين بو أف معاوية لم يجمع على إمامتو، أمكن أف نبين 

 بمثلو أف أبا بكر لم ُيجمع على إمامتو.
(، وإف صح فهو 1تقديم أبي بكر في الصبلة، فهو من األخبار التي فيها نظر ) فأما ما روي من

 ال يدؿ على اإلمامة. أال ترى أنو يجوز أف يقدـ في الصبلة من ال يصلح
__________ 

( روي أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم مرض فاشتد مرضو فقاؿ: مروا أبا بكر 1)
رجل رقيق إذا قاـ مقامك لم يستطع أف يصلي بالناس فأمر فليصل بالناس قالت عائشة: إنو 

ثانية فعادت فأمر ثالثة فصلى بالناس في حياة النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم. أخرجو البخاري 
، وقالت عائشة: لقد راجعت رسوؿ اهلل 140/ 4، ومسلم بشرح النووي 130/ 2فتح الباري 

ني على كثرة مراجعتو إال أنو لم يقع في قلبي أف صلى اهلل عليو وآلو وسلم في ذلك وما حمل
 يحب الناس بعده رجبل قاـ مقامو أبدًا!!

أقوؿ وىو يمكن أف تكره عائشة ىذا الخير ألبي بكر؟!! ثم ىل تجوز لها ىذه المراجعة التي 
أغضبت النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: إنكن لصواحب يوسف. وما يقصد بصواحب 

لم أف صواحب يوسف ىن البلئي رادونو بالفحشاء عن نفسو. ثم كيف تجوز يوسف؟! مع الع



المراجعة بذلك الشكل مع قوؿ اهلل تعالى: } َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو 
الت مما حملها على [. وأيضا ق36َأْمًرا َأْف َيُكوَف َلُهُم اْلِخيَػَرُة ِمْن َأْمِرِىْم { ]األحزاب:

المراجعة: كنت أرى أنو لن يقـو مقامو أحد إال تشآـ الناس بو فأردت أف يعدؿ ذلك رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن أبي بكر. أقوؿ: وىذه العلة تنقض العلة األولى، فهنالك كراىة 

 محبة الناس لو، وىنا خوؼ تشآـ الناس بو!! فأيهما أصح؟!!
، أف عائشة 141/ 4، ومسلم بشرح النووي 130/ 2ى أخرجها البخاري الفتح وفي رواية أخر 

قالت: إف أبا بكر رجل أسيف وإنو متى يقم مقامك ال يسمع الناس، فلو أمرت عمر!! وطلبت 
من حفصة أف تقوؿ لو ذلك. فغضب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقالت حفصة لعائشة: ما كنت 

ي، وعند مسلم، قالت: فلما دخل في الصبلة وجد رسوؿ ألصيب منك خيرا. ىذا عند البخار 
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من نفسو خفة فقاـ يُهادى بين رجلين ورجبله تخطاف في األرض، 
قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسو ذىب يتأخر فأومأ إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

لس عن يسار أبي بكر، قالت: فكاف رسوؿ اهلل وآلو وسلم قم مكانك فجاء رسوؿ اهلل حتى ج
صلى اهلل عليو وآلو وسلم يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصبلة النبي 

 .132/ 2صلى اهلل عليو وآلو وسلم ويقتدي الناس بصبلة أبي بكر. وىو عند البخاري 
ىذه الرواية، وىذا اضطراب أقوؿ: لقد تغيرت العلة التي حملت عائشة على المراجعة في 

 واضح يضعف الرواية.
. عن عائشة قالت: ثقل رسوؿ 135/ 4، ومسلم 137/ 2وفي رواية أخرجها البخاري الفتح 

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: أصلى الناس؟ قلنا: ال، ىم ينتظرونك. قاؿ: ضعوا لي ماء 
عليو ثم أفاؽ حتى أغمي عليو ثبلث في المخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل فذىب لينوء فأغمي 

مرات وىو يسأؿ أصلى الناس؟ ثم أرسل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى أبي بكر ليصلي 
بالناس. فطلب أبو بكر من عمر أف يصلي بالناس فامتنع عمر. فصلى أبو بكر تلك األياـ، ثم 

ر أبو بكر فأومأ إليو خرج النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم ليصلي وأبو بكر يصلي بالناس فتأخ
صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف ال يتأخر، وجلس جنب أبي بكر وصلى بو وأبو بكر يصلي 

 بالناس.
، أف أبا بكر كاف يصلي الناس في وجع رسوؿ 142/ 4، ومسلم 130/ 2وفي رواية للبخاري 

شف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم حتى إذا كاف يـو اإلثنين وىم صفوؼ في الصبلة ك
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ستر الحجرة فنظر إليهم، ونكص أبو بكر على عقبو فأشار إليو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف يتموا الصبلة وأرخى الستر وتوفي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم من يومو.
أبو بكر ليتقدـ  . أنها أقيمت الصبلة فذىب143/ 4، ومسلم 131/ 2وفي رواية للبخاري 



فقاؿ نبي اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بالحجاب فرفعو فأومأ بيده إلى أبي بكر أف يتقدـ 
 وأرخى صلى اهلل عليو وآلو وسلم الحجاب فلم نقدر عليو حتى مات.

         أقوؿ: ما ىذا اإلضطراب؟
صلوف فيتأخر أبو في الرواية األولى يكشف النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم الحجاب وىم ي

؟؟ وىنا يكشف الحجاب وأبو بكر يذىب   بكر فيوميء لهم صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف يتموا
 ليتقدـ ثم يتراجع فيوميء لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف يتقدـ.

أقوؿ: ىذا من جهة المتن، وأما من جهة السند فارجع إلى فتح الباري تجد الشارح يحاوؿ 
التلفيق فبعض الروايات مرسلة واألخرى موصولة، وىناؾ أكثر من خلل. جاىداً التوفيق و 

والمقاـ ال يتسع وإنما أردنا اإلشارة إلى تنظير اإلماـ المؤيد باهلل على ىذه الروايات والموضوع 
 بحاجة إلى دراسة وافية، أرجو أف يتيسر لي ذلك الحقا إف شاء اهلل تعالى.

(1/85) 

 

م في الصبلة ليس ىو إيجاب إمامتو. أال ترى إلى المسلمين إذا قدموا لئلمامة!! على أف التقدي
 بعضهم للصبلة لم يكن ذلك عند أحد من المسلمين موجبا إلمامتو.

 [ إمامة الحسن والحسين] 
فأما ما يدؿ على أف اإلمامة بعد أمير المؤمنين للحسن والحسين عليهما السبلـ، قوؿ النبي 

 (.1)) ىذاف إماماف إف قاما أو قعدا (( )صلى اهلل عليو وآلو وسلم: 
ويدؿ أيضا على ذلك إجماع أىل البيت على القوؿ بإمامتهما، وسنبين أف إجماع أىل البيت 

 حجة، وعلى أنهما قد دعوا إلى أنفسهما وبويعا، ولم يكن في زمانهما
__________ 

خلو من ذكره كتاب من ( الحديث متلقي بالقبوؿ عند أىل البيت عليهم السبلـ وال يكاد ي1)
 ، مسندا.211العقيدة عند أىل البيت. وأخرجو الصدوؽ في علل الشرائع/ 

(1/87) 

 

( صحة 1من يدعي اإلمامة غير معاوية ويزيد، وىذاف قد ظهر فسقهما وكفرىما. فباف بو )
 إمامتهما.

 [ إمامة أىل البيت] 



 سين عليهما السبلـ؟فإف سأؿ سائل فقاؿ: ما قولكم في اإلمامة بعد الحسن والح
قيل لو: نقوؿ إنها ثابتة في أوالدىما المنتسبين إليهما من الذكور دوف اإلناث، ال يخرج عنهما 

إال البنات، ويستدؿ على صحة ذلك بإجماع أىل البيت عليهم السبلـ، إال أنهم لم يختلفوا 
 في أف اإلمامة ال تخرج عن البطنين.
 لبيت حق؟فإف قيل: ولم قلتم إف إجماع أىل ا

قيل لو: لقوؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) إني تارؾ فيكم ما إف تمسكتم بو لن تضلوا 
 (.2من بعدي كتاب وعترتي أىل بيتي، أال وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (( )

__________ 
 ( في المخطوطة: لو. ولعل الصواب ما أثبت.1)
وتة فممن أخرجو وفيو لفظ: )) وعترتي (( اإلماـ زيد بن علي ( ىذا الحديث ورد بألفاظ متفا2)

، ، والحافظ محمد بن سليماف الكوفي 464، واإلماـ الرضى في الصحيفة/ 104في المسند /
، والمرشد باهلل 179( ، واإلماـ أبو طالب في األمالي 646رقم ) 167في مناقبو المطبوعة / 

رقم  89/ 3( والبزار 228رقم ) 166لطاىرة /، والدوالي في الذرية ا152في األمالي/ 
 ( عن علي.864)

(، وابن خزيمة 3788رقم)  622/ 5، والترمذي 199/ )بشرح النووي( 15وأخرجو مسلم 
، وابن أبي شيبة في 369 -368/ 4(، والطحاوي في مشكل اآلثار 2357رقم ) 62/ 4

(، والطبري في ذخائر ) تهذيبو  369/ 5، وابن عساكر في تاريخ دمشق 418/ 7المصنف 
رقم )  166/ 5، والطبراني في الكبير 30/ 7، البيهقي في السنن الكبرى 16العقبى 
، وابن المغازلي في 431/ 2(، والدارمي 276رقم )150(، والنسائي في الخصائص 4169

، 12/ 2، وابن األثير في أسد الغابة 367/ 4، وأحمد في المسند 236، 234المناقب 
 ، وصححو وأقره الذىبي عن زيد بن أرقم.148/ 3المستدرؾ والحاكم في 

، والطبراني في 189و 182/ 5) المنتخب (، واحمد 108 -107وأخرج عبد بن حميد 
(، ورمز لو  2631رقم )  157، وأورده السيوطي في الجامع الصغير 166/ 5الكبير 

ن حميد وابن األنباري (، وعزاه إلى اب 945رقم )  186/ 1بالتحسين، وىو في كنز العماؿ 
، وابن أبي شيبة في المصنف 376و 197/ 2عن زيد بن ثابت وأخرجو أبو يعلى في المسند 

/ 6، 17/ 2، وأحمد في المسند 226و 135و 131/ 1، والطبراني في الصغير177/ 7
(، وعزاه  944(، وعزاه إلى البارودي ورقم )  943رقم )  185/ 1، وىو في كنز العماؿ 26

 بنو أبي شيبة، وابن سعد، وأبي يعلى. عن أبي سعيد الخدري.إلى ا
، وعزاه إلى الطبراني 168/ 1، وىو في الكنز 442/ 8وأخرجو الخطيب البغدادي في تاريخو 

 في الكبير عن حذيفة بن أسيد.



،رقم ) 117/ 1(، وذكره في كنز العماؿ  3786رقم )  621/ 5وأخرجو الترمذي في السنن 
 لى ابنو أبي شيبة، والخطيب في المتفق والمفترؽ عن جابر بن عبد اهلل.(، وعزاه إ 951

/ 2، ورواه في العقد الفريد 8/ 4، وابن سعد في الطبقات 11والكنجي في كفاية الطالب 
/ 3. ورواه نور الدين الحلبي في إنساف العيوف 332. وفي تذكرة الخواص/ 346، و158
، وابن الصباغ في الفصوؿ 321/ 1الجامع الصغير ، والعزيزي في السراج المنير شرح 308

، والثعلبي في الكشف 410/ 3ف وشهاب الدين الخفاجي في نسيم الرياض 24المهمة/ 
/ 3والبياف عند تفسير آية االعتصاـ، وآية ) أيها الثقبلف (. والرازي في تفسير آية اإلعتصاـ 

/ 3ي تفسير ابن كثير الدمشقي ، وف94/ 4، 257/ 1وىو في تفسير النظاـ النيسابوري  18
، ورواه في البداية والنهاية في ضمن حديث الغدير ،وابن األثير في النهاية 113/ 4، و 485

، وذكره في لساف العرب في مادة عترة ومادة 155الجزء األوؿ، والسيوطي في الدر النثير/ 
العروس في مادة ثقل  ثقل وحبل، والشيرازي في القاموس في مادة أو ثقل، والزبيدي في تاج

في معنى العترة، ومدارج النبوة لعبد الحق الدىلوي/  130/ 6أيضا. وشرح نهج الببلغة 
، 472، 100، 97، 96، والمناقب المرتضوية لمحمد صالح الترمذي الكشفي/ 250

. والصواعق المحرقة/ 206، 205/ 2، ومصابيح السنة للبغوي 448/ 2ومفتاح كنوز السنة 
. وينابيع 110، وإسعاؼ الراغبين في ىامش نور األبصار/ 136، 96، 90، 87، 75

 .25، 18المودة/ 

(1/88) 

 

قيل لو: الذي يدؿ على ىذا الخبر ىو تلقي األمة لو بالقبوؿ، وكل خبر تتلقاه األمة بالقبوؿ، 
 فيجب لو أف يكوف صحيحاً مقطوعا بو، وإف لم يكن في األصل متواترا، إذ قد ثبت أف األمة ال

 تجمع على الباطل.
فإف قيل: ولم قلتم وادعيتم أف أىل البيت أوالد الحسن والحسين عليهم السبلـ دوف من 

 سواىم؟
قيل لهم: ألف كونهم أىل البيت مجمع عليو ال خبلؼ فيو، وكوف غيرىم من أىل البيت 

 مختلف فيو، وال دليل لمن يدعيو.
 [ شروط اإلمامة] 

 حصلت في الواحد منهم صح لو اإلمامة؟فإف قيل: ما الصفة التي إذا 
 قيل لو:



 ػ أف يكوف من أحد البطنيين على ما ذكرنا.
 ػ وأف يكوف ورعا يحجزه ورعو عن ارتكاب المعاصي، واإلخبلؿ بالواجبات.

 ػ وأف يكوف شجاعا، يثبت في الحروب، ويهتدي في الساعات.
ة، من علم الشريعة، ولن يتم ذلك ( تحتاج إليو األم1ػ وأف يكوف عالما بأصوؿ الدين، وبما )

إال بعد أف يعرؼ جملة من العقليات، ليتم لو معرفة اهلل عز وجل، ومعرفة رسولو، وليتم لو العلم 
(، ورد خطابو تعالى 2بما يجوز أف يريده اهلل، وما ال يجوز أف يريده، ليصح لو العلم ]متى ما[ )

 عليو.
 دة عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم في الشرائع.ويجب أف يكوف عالماً بجملة األخبار الوار 

__________ 
 ( في المخطوطة: ومما.1)
( في المخطوطة: بينا. والحرؼ األوؿ مهمل إال أف الكمبيوتر ال يكتب المهمل، ولم اىتد 2)

 لمعرفتها. ولعلها مصحفة. والصواب ما أثبت أو نحوىا.
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جملة من الناسخ والمنسوخ، والخاص والعاـ، وحكم ويجب أف يكوف عالما بكتاب اهلل، و 
األوامر والنواىي، والفصل بين المجمل والمفسر، وحكم األخبار، والفصل بين ما يوجب 

العلم، وما يوجب العمل، وحكم أفعاؿ النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، في الوجوب وغيره، 
من اللغة، والفصل بين حقائقها،  ولن يتم معرفة ما ذكرنا إال بعد أف يكوف عالماً بجملة

ومجازىا، وبجملة من النحو ليتوصل بذلك إلى المعرفة بمراد اهلل تعالى، ومراد رسولو 
 بخطابهما.

ويجب أف يكوف عالماً بجملة من وجوه اإلجتهاد والمقاييس، ليمكنو رد الفروع إلى األصوؿ، 
عصره من ىو أفضل منو، في جمل  فإذا اجتمع في الواحد ما ذكرنا صلح لئلمامة، ولم يكن في

 (.1ىذه الخبلؿ )
__________ 

( لم يذكر اإلماـ من شروط اإلمامة التي تواضع عليها المتأخروف إال سبعة شروط وىي 1)
 األساس والعمدة في نظره وىي:

 ... البلوغ والعقل. -1
 ... الذكورة. -2



 ... الحرية. -3
 ... المنصب. -4
 ... الورع. -5
 جاعة.... الش -6
 ... اإلجتهاد. -7

بالنسبة للشرطين األولين فذكرىما ضمني ، والعلم بأصوؿ الدين، والسنة، والكتاب، ووجوه 
 اإلجتهاد تندرج كلها تحت بند اإلجتهاد. وبقي مما اشُتِرط:

 ... اجتناب المهن المسترذلة. -8
 ... األفضلية. -9

 ... التدبير. وىذا الشرط مهم. -10
 على القياـ بمهاـ اإلمامة. ... القدرة -11
... السخاء بوضع الحقوؽ في مواضعها. وىذا الشرط أيضا ملحوظ ضمن الورع عند  -12

 السيد المؤيد باهلل.
 ... السبلمة من المنفرات نحو األمراض المشوىة كالجذاـ. -13
 ... سبلمة الحواس واألطراؼ. -14
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 [ طريق اإلمامة] 
 ىذا الذي يصلح لئلمامة، متى يصير إماما، يجب على المسلمين طاعتو.فإف قيل: أخبرونا عن 

قيل لو: ]إف األمة قد اتفقت على أف الرجل ال يصير إماما بمجرد صبلحيتو لئلمامة، واتفقت 
على أنو ال مقتضي لثبوتها إال أحد أمور ثبلثة: النص، أوالعقد، أو الدعوة. وىي أف يباين 

وينهى عن المنكر، ويدعو إلى اتٍّباعو. وىذا القوؿ ىو الحق إلجماع الظلمة ، ويأمر بالمعروؼ، 
( ألنو ال قوؿ إال قوؿ من يقوؿ بالنص، 1أىل البيت عليو فثبت ىذا القوؿ وبطل ما سواه و[)

أو قوؿ من يقوؿ بالعقد، ]وقد فسد القوؿ بالعقد[ إلجماع أىل البيت على خبلفو، وفسد قوؿ 
لنص على ما يقولوف لكاف نقلو ظاىرًا، وال نقَل لهم يصح فوجب من يقوؿ بالنص، إذ لو كاف ا

 بطبلف قولهم، وإذا فسد القوالف ثبت القوؿ الثالث، وىو القوؿ بالدعوة.
 فإف قيل: فلم ادعيتم أف القائلين بالنص ليس لهم نقٌل صحيح؟

ال خمسة، قيل لو: ألنو ال يمكنهم أف يسندوا النص الذي يدعونو في األصل إلى عشرة أنفس و 



وال معتبر بكثرتهم في ىذا الوقت، إذا كاف أصلهم على ما ذكرنا، ومن نظر في كتبهم، وفتش 
 (.2أخبارىم، عرؼ صحة ما نقوؿ من ضعف أخبارىم في األصل )

__________ 
( في المخطوطة: سقط واضح. وما أثبت بين المركنين إجتهاد إلصبلح النص، وقد 1)

 من الجواب. وعسى أف يمن اهلل بنسخة أخرى. استوحيتو من السؤاؿ وما بقى
 ( للتوسع في البحث يُرجع إلى الرد على الرافضة لئلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي بتحقيقنا.2)

(1/92) 

 

- - - 

(1/93) 

 

 باب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر
 إف سأؿ سائل عما نذىب إليو في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؟

 و: المعروؼ عندنا على ضربين:قيل ل
 مفروض.

 ومندوب إليو.
 فاألمر بالمعروؼ فرض، والمندوب ندب، والنهي عن جميع المناكير واجب.

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ  والذي يدؿ على ذلك، قوؿ اهلل تعالى: } ُكْنُتْم َخيػْ
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر َوتػُ  ًرا َلُهْم { ]آؿ عمراف:َوتَػنػْ [. 110ْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوَلْو آَمَن َأْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَف َخيػْ

ُلوَف آيَاِت اللَِّو آنَاَء اللَّْيِل َوُىْم  وقولو سبحانو: } لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة قَاِئَمٌة يَػتػْ
َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر { ]آؿ َيْسُجُدوَف ، يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َوالْ  يَػْوـِ اآْلِخِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

[. وقاؿ سبحانو حاكيا عن لقماف أنو قاؿ البنو: } َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِن 114-113عمراف:
[. وقاؿ عز وجل: } 17{ ]لقماف:اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اأْلُُموِر 

َهْوَف َعِن اْلُمْنَكِر { ]آؿ  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
[. وروي عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم: )) ال يحل لعين ترى اهلل يعصى، 104عمراف:

 (.1فتطرؼ حتى تغير (( )
 قيل: فعلى من يجب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؟فإف 



__________ 
، بلفظ: ال يحل 47/ 6، والعلوي في الجامع الكافي 540/ 2( رواه الهادي في األحكاـ 1)

لعين ترى اهلل يعصى فتطرؼ حتى تغيره. واإلماـ أحمد بن سليماف في أصوؿ األحكاـ في كتاب 
شفاء في باب ما يجب على اإلماـ أف يسير بو في رعيتو. ، واألمير الحسين في ال245السير/ 

وقاؿ: روينا باإلسناد إلى المنصور باهلل أنو روى بإسناده إلى النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو 
قاؿ: ال يحل لعين ترى اهلل يعصى فتطرؼ حتى تغير أو تنصرؼ. والحديث ال يكاد يخلو منو  

 ، وإنما اكتفيت بتخريجو من كتب الحديث.كتاب من كتب العقيدة عند الزيدية
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 قيل لو: إف ذلك على ضربين:
ضرب منهما: مثل إقامة الحدود، وسماع الشهادات، وتنفيذ األحكاـ، وغزو العدو في ديارىم، 

 وما جرى مجراه. فهذا الضرب مما ال يجوز القياـ بو إال إلماـ، أو من يأمره اإلماـ.
ظالم من ظلمو، وتغيير سائر المناكير وإزالتها، فهذا وما أشبهو يجب والضرب الثاني: منع ال

على كل من غلب في ظنو أنو يمكنو إزالتو، ال يجوز أف يتوصل إلى ذلك بأصعب األمرين، مع 
( من إزالتو بالقوؿ، لم يكن لو أف يتجاوزه إلى الضرب ، ومن أمكنو إزالتو بالضرب، 1التمكن )

ى السيف، فإف لم يمكن إزالتو إال بالسيف، وجب ذلك متى تمكن لم يكن لو أف يتجاوزه إل
 منو.

والذي يبين صحة ىذا، أف الغرض في ذلك ىو إزالة المنكر، فإذا تم ىذا بأمر كاف ما عداه من 
الضرب ال معنى لو، والضرب الذي ال معنى لو يكوف ظلماً، فيجب على من رأى ذلك، أف 

تعالى، فإنو روي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليو  يحتاط ويتثبت، وال يجاوز أمر اهلل
السبلـ: أنو أمر رجبل بإقامة حد على رجل، فأقامو وزاده بسوطين، فأمر أمير المؤمنين عليو 

 (.2السبلـ أف يقتص للرجل منو، للمزيود من الزائد )
وأصيبًل، والحمد اهلل تم الكتاب بحمد اهلل العزيز الوىاب، فلو الحمد كثيرا، ولو الشكر بكرة 

 الذي بنعمتو تتم الصالحات، وعلى النبي وآلو أفضل الصلوات.
- - - 

__________ 
 ( في المخطوطة: التمكين. ولعل الصواب ما أثبت.1)
 ( لم أقف على ىذه الرواية.2)



(1/95) 

 

 الفهرس
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 فهرس
 5مقدمة ... 

 5المؤلف ... 
 5أبوه ... 
 5أمو ... 

 5مولده ... 
 5نشأتو ... 

 6شيوخو ... 
 6تبلمذتو ... 
 7مؤلفاتو ... 

 8من مؤلفاتو: ... 
 9علمو ... 
 15شعره ... 

 18ورعو وزىده وحلمو ... 
 20جهاده ... 

 20منهجو في الحكم ... 
 23وفاتو ... 

 24منهج التحقيق ... 
 30] التفكير فريضة إسبلمية [ ... 

 32باب ] التوحيد [ ... 
 33[ ...  ] شواىد الحدوث

 33] القادر [ ... 
 33] العاِلم [ ... 
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 34] الحي [ ... 
 34] السميع البصير [ ... 

 35] القديم [ ... 
 35] نفي المعاني في حق اهلل تعالى [ ... 

 36] تنزيو اهلل عن شبو الخلق [ ... 
 36] تنزيو اهلل عن الحلوؿ في األماكن [ ... 

 45] الرؤية [ ... 
 55 واحد [ ... ] اهلل

 56] القرآف [ ... 
 57] باب العدؿ [ ... 

 57] اإلرادة [ ... 
 58] مراد اهلل من المكلفين الطاعات [ ... 

 61فصل ... 
 61] اهلل غير مريد للقبائح [ ... 

 62] ىل يُعذب اهلل من ال ذنب لو [ ... 
 63] أفعاؿ العباد ليست من خلق اهلل [ ... 

 66باب النبوة ... 
 68] إعجاز القرآف [ ... 

 69] أخبار النبي صدؽ [ ... 
 71باب الوعد والوعيد ... 

 71] تخليد أىل الكبائر في النار [ ... 
 72]الشفاعة [ ... 
 75باب اإلمامة ... 

 75] إمامة علي عليو السبلـ [ ... 
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 86] إمامة الحسن والحسين [ ... 
 88] إمامة أىل البيت [ ... 

 90وط اإلمامة [ ... ] شر 
 92] طريق اإلمامة [ ... 

 94باب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ... 
 98فهرس ... 
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